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АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 
 

83. 
 

На основу члана 61. Закона о ефикасном коришћењу енергије (''Сл.гласник РС'', бр. 

25/2013), члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 84/2014-

др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 30. став 1. Правилника о ближим 

условима за расподелу и коришћење средстава за примену мера енергетске ефикасности 

(''Сл.гласник РС'', бр. 12/2022), члана 9. Одлуке о буџету општине Алибунар (''Сл.лист општине 

Алибунар'', бр. 26/2021), члана 55. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Сл.лист 

општине Алибунар'', бр. 22/2019) и члана 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске 

санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, 

термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне 

топле воде по Јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности, ЈП 

1/22 (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2022), Општинско веће општине Алибунар на својој 35. 

седници одржаној дана 09. јуна 2022. године доноси 

 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА  

У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2022. ГОДИНУ  

 

 

Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске 

санације стамбених објеката на територији општине Алибунар за 2022. годину (у даљем тексту: 

Конкурс). 

Конкурс расписати за следеће мере енергетске ефикасности: 

1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког 

омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, за 

породичне куће и станове;  

2) постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, таваница изнад 

отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према 

негрејаном простору за породичне куће; 

3) постављање и набавка материјала за  термичку изолацију испод кровног покривача за 

породичне куће; 

4) набавка и инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, 

сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) 

ефикаснијим, за породичне куће и станове; 
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5) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег 

прибора за породичне куће и станове; 

6) набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач 

простора или комбиновани грејач) за породичне куће; 

7) набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне 

топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног 

система за породичне куће, 

 
у укупном износу од 3.500.000,00 динара са ПДВ-ом. 

 
Члан 2. 

Средства за суфинансирање обезбеђена су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. 
годину, у оквиру Раздела 4 – Општинска управа, програмска активност 0602-0009, функција 112, 
позиција 48, економска класификација 499 – текућа резерва, извор финансирања 01 – приходи из 
буџета, у укупном износу од 2.000.000,00 динара. 
 

Члан 3. 

Јавни позив за учешће привредних субјеката на конкурсу садржи: 

1. предмет јавног позива, 

2. који субјекти имају право учешћа, 

3. информацију о документацији која се прилаже, 

4. критеријуме за избор привредних субјеката, 

5. место и рок достављања пријава, 

6. оцену, избор и објављивање одлуке о избору привредних субјеката. 

 

Члан 4. 

О спровођењу ове Одлуке и Конкурса стараће се Комисија за реализацију мера енергетске 

санације општине Алибунар. 

 

Члан 5. 

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

Алибунар'' и на званичној интернет страни Општине Алибунар www.alibunar.org.rs. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Одредбом члана 61. став 1. Закона о ефикасном коришћењу енергије (''Сл.гласник РС'', бр. 

25/2013) предвиђено је да се средства Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности 

Републике Србије  дају корисницима средстава Буџетског фонда у сврху финансирања ефикасног 

коришћења енергије, а на основу јавних конкурса које објављује министарство надлежно за 

послове енергетике. 

Правилником о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за 

унапређење енергетске ефикасности Републике Србије (''Сл.гласник РС'', бр. 39/2021), утврђено је 

да се средствима подстицаја финансирају програми енергетске санације стамбених зграда, 

породичних кућа и станова, које спроводе јединице локалне самоуправе. 

Програм садржи мере енергетске ефикасности које ће бити обухваћене појединачним 

пројектима енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, а у циљу 

унапређења њихове енергетске карактеристике. 

Корисник средстава подстицаја за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа 

и станова је јединица локалне самоуправе. 

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве (отварање нове апропријације), 

које је донело Општинско веће општине Алибунар, бр. 400-20/2022-04/3 од 09. јуна 2022.г., 

предвиђено је да се из средстава текуће буџетске резерве, утврђене Одлуком о буџету општине 

Алибунар за 2022.г. (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 26/2021), за потребе финансирања дела 

учешћа Општине Алибунар за суфинансирање мера енергетске ефикасности стамбених зграда, 

породичних кућа и станова (учешће Министарства рударства и енергетике у износу од 2.000.000,00 

динара на основу Уговора о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, 

породичних кућа и станова које спроводи општина Алибунар са Републиком Србијом, Управом за 

http://www.alibunar.org.rs/
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финансирање и подстицање енергетске ефикасности, која је орган у саставу Министарства 

рударства и енергетике, број 04-403-40/22 од 11.03.2022.г.), определе укупна средства у износу од 

2.000.000,00 динара. Одредбом члана 11. Одлуке о буџету за 2022.г. утврђено је следеће: 

''Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер 

(руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, 

издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и издавање налога за 

уплату средстава која припадају буџету.'' 

С обзиром на чињеницу да је општина Алибунар изабрана за учешће у Програму 

финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2022. години, као и 

то да је општина Алибунар закључила Уговор о суфинансирању програма енергетске санације 

стамбених зграда, породичних кућа и станова које спроводи општина Алибунар са Републиком 

Србијом, Управом за финансирање и подстицање енергетске ефикасности, која је орган у саставу 

Министарства рударства и енергетике, заведен под бројем 04-403-40/22 од 11.03.2022.г., донета је 

Одлука као у диспозитиву. 

 

 

Република Србија – АП Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 351-133/2022-04 

Алибунар, 09. јуни 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

84. 
 

На основу Одлуке Oпштинског већа општине Алибунар о расписивању Јавног конкурса за 

учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на 

територији општине Алибунар, број 351-133/2022-04 од 09.06.2022. године, и Правилника о 

суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на 

унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за 

централну припрему потрошне топле воде по Јавном позиву Управе за подстицање и унапређење 

енергетске ефикасности ЈП 1/22, бр. 011-3/2022-04 од 26.05.2022. године, Општинско веће 

општине Алибунар на својој 35. седници одржаној дана 09. јуна 2022. године расписује 

 

Јавни конкурс 

за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  стамбених 

објеката на територији општине Алибунар 

 

У оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и 

станова, на основу Јавног позива, ЈП 1/22, општине Алибунар за 2022. годину и у циљу 

финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације  за 2022. годину (у даљем 

тексту Програм), а у складу са чланом IV Програма, расписује се Јавни конкурс ради избора 

привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији 

стамбених објеката. Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене Програмом, спроводе 

се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на 

енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су 

домаћинства на територији општине Алибунар. Домаћинства која остваре право на 

суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних 

путем овог јавног конкурса. 
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Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и 

повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине 

Алибунар. 

 

I ПРЕДМЕТ 

 

Предмет Јавног конкурса је спровођење следећих мера енергетске ефикасности: 
 

1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког 

омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама,за 

породичне куће и станове.  

Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске 
даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној 
монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, 
правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, 
обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида.  

2) постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, таваница изнад 

отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача 

према негрејаном простору за породичне куће. 

3) постављање и набавка материјала за  термичку изолацију испод кровног покривача 

за породичне куће (за ову меру се може конкурисати и заједно са мером постављање 

и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, таваница изнад отворених 

пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према 

негрејаном простору за породичне куће из става 2. тачка 2), овог члана).  

Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони 
кровни систем, грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева кровног 
покривача, као и лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних елемената 
крова  

4) набавка и инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, 

сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) 

ефикаснијим, за породичне куће и станове. 

5) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег 

прибора за породичне куће и станове (за ову меру се може конкурисати само заједно 

са мером замене постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим из става 2. 

тачка 4), овог члана). 

6) набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач 

простора или комбиновани грејач) за породичне куће. 

7) набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему 

потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће 

инсталације грејног система за породичне куће. 

 

Критеријуми енергетске ефикасности морају да задовоље следеће минималне услове:  

1) Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама (U-коефицијент 

прелаза топлоте): 

- U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата 

- U ≤ 1,6 W/m2K за спољна врата 

2) Спољни зид на породичним кућама/стамбеним зградама следећих карактеристика: 

- минимална дебљина за термичку изолацију износи 10 cm, осим уколико нема  

техничких могућности да се постави та дебљина изолације.  

3) Минимални степен корисности котла (грејача простора) на  биомасу (дрвни пелет, брикет, 

сечка) износи 85%; 

4) Минимални степен корисности котла (грејача простора) на  природни гас износи 90%. 

 

II ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ 

 

На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на 
уградњи материјала, опреме и уређаја и испуњавају следеће услове: 
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- да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и 

предузетници најмање  шест месеци од дана подношења пријаве, 

- да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације, 

- да имају атесте за материјале и производе. 

                                                       

III  ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ ПРИ ПОДНОШЕЊУ 

ПРИЈАВЕ 

 

Пријава коју на јавни позив подноси привредни субјект садржи пријавни образац са 
приложеном документацијом. 

Пријавни образац се налази у прилогу јавног позива и садржи нарочито: 
1) опште податке о привредном субјекту; 

2) податке о законском заступнику; 

3) профил привредног субјекта; 

4) ценовни преглед роба и услуга. 

 

За предузетнике је потребно да изјаву достави лице које је регистровало обављање 

делатности као предузетник. За задруге потребно је доставити изјаву директора. Ова изјава мора 

бити дата након датума објављивања јавног конкурса.  

У случају да је оснивач привредног субјекта страно правно лице, узима се изјава коју ће 

дати законски заступник привредног субјекта подносиоца захтева. Уколико постоји више законских 

заступника подносиоца захтева потребно је да сви доставе наведену изјаву која не мора бити 

оверена код нотара.  

У случају да је оснивач привредног субјекта страно физичко лице потребно је да сви 

законски заступници привредног субјекта подносиоца захтева доставе наведену изјаву која не 

мора бити оверена код нотара. 

 

IV ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ КОНКУРС 

 

Конкурсна документација за Јавни конкурс може се преузети на интернет страници 

Општине Алибунар, www.alibunar.org.rs. или лично у просторијама Општинске управе општине 

Алибунар у Алибунару, Трг слободе бр. 4, и садржи: 

- Комплетан текст Јавног конкурса, 

- Прилог 1 - Пријавни образац, 

- Прилог 2 – Изјава подносиоца пријаве број 1, 

- Прилог 3 – Изјава подносиоца пријаве број 2, 

- Прилог 4 – Критеријуми за оцену Пријаве. 

 

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 

Критеријуми за рангирање директних корисника обухватају следеће: 
1) цене кључних добара заједно са уградњом за меру за коју конкуришу; 

2) рок важења цена за меру коју конкуришу. 

У Прилогу 4 Јавног позива детаљно је дефинисан начин бодовања по наведеним 
критеријуми за избор привредних субјеката. 

Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума и број 
бодова по поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих критеријума. 

Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и поткритеријумима примењеним 
на поједини Програм не може прећи 100. 

 

VI МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА 

 

Подносиоци пријаву за учешће на јавном конкурсу попуњавају на српском језику, 
ћириличним писмом. 

Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две 
копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком: „Пријава за 

http://www.alibunar.org.rs/
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јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у 
домаћинствима – не отварати“, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.  

Комплетна конкурсна документација се доставља у затвореној коверти. 
Пријаве доставити поштом на адресу: Општина Алибунар, Трг слободе бр. 4, 26310 

Алибунар – Комисија за реализацију мера енергетске санације,  или лично на писарници у 
згради Општинске управе. 

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до 
истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без 
обзира на датум приспећа. Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или 
електронском поштом) неће бити узете у разматрање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања закључно са 24. јуна 2022. 
године. 

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног конкурса можете се обратити на 
контакт телефон: 013/641-153, или на електронску адресу: е-mail: i.skumpija@alibunar.org.rs. 

Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници Општине, линк: 
www.alibunar.org.rs./mereenergetskesanacije.  
 

VII ОДБАЦИВАЊЕ ПРИЈАВЕ 

 

Непотпуна, неуредна и неблаговремена пријава биће одбачена решењем.  

 

VIII ОЦЕНА, ИЗБОР И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ  

О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 

 

Оцењивање и рангирање приспелих пријава привредних субјеката врши се применом 
критеријума из одељка V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА и Правилника о 
суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на 
унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за 
централну припрему потрошне топле воде по Јавном позиву Управе за подстицање и унапређење 
енергетске ефикасности, ЈП 1/22.  

Комисија разматра пријаве и у складу са условима Јавног позива, утврђује прелиминарну 
листу директних корисника. 

Прелиминарну листу директних корисника Комисија објављује на огласној табли општине 
Алибунар и званичној интернет страници општине Алибунар. 

Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију 
по утврђивању прелиминарне листе директних корисника, у року од три дана од дана објављивања 
листе. 

На прелиминарну листу директних корисника учесници конкурса имају право приговора 
Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања. 

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну листу директних 
корисника као и да донесе Одлуку о приговору, која мора бити образложена,  у року од 15 дана од 
дана његовог пријема.  

О спроведеном поступку Комисија води записник и сачињава Предлог коначне Одлуке о 
избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације и исте доставља Општинском 
већу на усвајање. 

Општинско веће општине Алибунар доноси Одлуку о избору директних корисника у 
спровођењу мера енергетске санације.  

Одлука Општинског већа општине Алибунар о избору директних корисника у спровођењу 
мера енергетске санације објављује се на огласној табли Општинске управе и званичној интернет 
страници Општине Алибунар www.alibunar.org.rs. 
 

X. ПОСТУПАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
 

Општина ће закључити технички споразум о спровођењу мера енергетске санације са 
привредним субјектима који буду изабрани. Предмет споразума ће бити обавезе обеју страна у 
Јавном конкурсу. 

Након потписивања Уговора о сарадњи са привредним субјектима, Општина спроводи 
поступак одабира крајњих корисника (домаћинстава и стамбених заједница). Обавеза је да крајњи 

mailto:i.skumpija@alibunar.org.rs
http://www.alibunar.org.rs./mereenergetskesanacije
http://www.alibunar.org.rs/
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корисник приликом пријаве предмере/предрачуне узме само од директних корисника који су 
одабрани у претходној фази. 

Након избора појединачних пројеката грађана и утврђивања коначног броја корисника по 
привредном субјекту, потписују се тројни уговори између оппштине Алибунар, директног корисника 
и крајњег корисника о реализацији мера енергетске санације. 

Општина ће вршити пренос средстава искључиво директним корисницима не крајњим 
корисницима, након што појединачни крајњи корисник изврши уплату директном кориснику 
целокупну  своју обавезу и након завршетка реализације мере.  

Услов да се пренесу средства директном кориснику је потврда Комисије да су радови 

изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио 

за меру као и у складу са записником Комисије о обављеном изласку на терен, а након извршених 

радова. 

Општина ће вршити пренос средстава изабраним привредним субјектима у складу са 
закљученим уговором.  

Контролу извршења уговорених обавеза извршиће надлежни органи који су задужени за 
урбанизам односно заштиту животне средине, у сарадњи са Комисијом. 

Привредни субјекти су дужни да Комисији за праћење реализације мера енергетске 

санације (у даљем тексту Комисија), у сваком моменту, омогуће контролу реализације активности и 

увид у сву потребну документацију. 

Контролу извршења уговорених обавеза извршиће Комисија. 

Привредни субјекти до 31.12.2022. године достављају Општинској управи захтев за исплату 

средстава за суфинансирање мера енергетске санације по основу обављених радова или 

извршених услуга. Уз захтев достављају фотокопију издатог рачуна за извршене радове и услуге.   

Пренос средстава врши се у складу са прописима којима се уређује пренос средстава, а 
након што: 

1. Комисија провери да ли су активности стварно реализоване, и то констатује записником; 

2. крајњи корисник директном кориснику исплати испоручена добра/извршене услуге у износу 

умањеном за одобрена бесповратна средства; 

3. директни корисник достави захтев за исплату средстава; 

4. директни корисник достави потврду да је крајњем кориснику предао све потребне атесте и 

сву пратећу документацију (гаранција). 

 
На основу захтева за исплату и записника, Општинска управа врши исплату из буџета.   

   
 

Република Србија – АП Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 351-134/2022-04 

Алибунар, 09. јуни 2022. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

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

 

 

Број пријаве  
(попуњава јединица локалне самоуправе) 

 

 

 

 

Спровођење мера енергетске санације у домаћинствима 

у 2022. години 

 

 

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР 
 

 

 

 

 

Назив привредног субјекта 
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ПРИЈАВА 

на јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера 

енергетске санације у домаћинствима 

 

 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ 

1. Пун назив привредног субјекта   

2. Правна форма  

3. Скраћени назив правног лица  

4. Матични број   

5. Порески идентификациони број   

6. Седиште  

Место  

Јединица локалне 

самоуправе 
 

Поштански број  

7. 
Адреса за слање поште 

(навести и поштански број) 
 

8. Број телефона  

9. Број факса  

10. Електронска пошта  

11. Интернет адреса  

 

  2. ПОДАЦИ О ЗАКОНСКОМ ЗАСТУПНИКУ 

12. Име и презиме   

13. Пол   мушки             женски 

14. Телефон  

15. Мобилни телефон  

16. Електронска пошта  

 

  3. ПРОФИЛ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 

17. Година оснивања   

18. Назив и шифра делатности 
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19. 

Према подацима из финансијског 

извештаја за 2021. годину привредни 

субјект је разврстан у: 

 

 микро  

 

 мало 

 

 средње 

 

 остало 

 

21. Опис делатности  

 

 

4. ВРСТЕ МЕРА ЗА КОЈЕ СЕ НУДИ УСЛУГА (Испред појединачне мере за коју се 

конкурише уписати Х. Могуће је конкурисати за више мера) 

 

Заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената 

термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према 

негрејаним просторијама за станове и куће. Ова мера обухвата и пратећу 

oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, 

капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној 

монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и 

одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата 

гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око 

прозора/врата са унутрашње стране зида 

 

Постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, подова 

на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за 

породичне куће и стамбене заједнице, осим кровног покривача и таваница 

за породичне куће и стамбене заједнице 

 
Постављање и набавка материјала за  термичку изолацију испод кровног 

покривача за породичне куће 

 

Набавка и  инсталација котлова на природни гас, грејачa простора, или 

замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за 

породичне куће, станове и стамбене заједнице 

 

Набавка и  инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), 

грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) 

ефикаснијим, за породичне куће, станове и стамбене заједнице 

 
Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора 

и пратећег прибора за породичне куће, станове и стамбене зграде 

 
Набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног 

система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће 

 

Набавка и уградње соларних колектора у инсталацију за централну 

припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде 

и пратеће инсталације грејног система за породичне куће 
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5. Критеријум „Рок важења цена за меру за коју конкуришу“ исти је за свих осам мера и 

максимални број бодова по мери који може добити подносилац пријаве је 40 

 

Назив мере          Рок важења цена 

  

  

 

6. Критеријум „Цене књучних добара и услуга“ различит је за сваку од осам мера и 

максимални број бодова по мери који може добити подносилац пријаве је 60 

 

Назив производа и услуга наведених у Прилогу 4 за 

меру за коју конкурише привредни субјекат 

Цена производа и услуга 
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ПРИЛОГ 2 

 

ИЗЈАВА 

 

 

Ја, _____________________________________________, број ЛК __________________ 

                                       (име и презиме)                                                       (број личне карте) 

 

законски заступник привредног субјекта__________________________________________, 

                                                                                           (назив привредног субјекта) 

матични број: _____________, изјављујем да прихватам све услове наведене у Јавном 

конкурсу за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у 

домаћинствима на територији општине Алибунар.  

 

Такође изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да: 

 су сви дати наводи у пријави и пратећој документацији истинити, потпуни и 

одговарају стварном стању, 

 привредном субјекту није изречена ни трајна, ни привремена правоснажна мера 

забране обављања делатности у последње две године и 

 власници/оснивачи и законски заступници нису правноснажно осуђивани за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривична дела против права по основу 

рада, кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, кривично 

дело преваре и друга кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да 

се против њих не води истрага нити кривични поступак. 

 

 

У ____________,  

 

Датум ____________     Потпис законског заступника 
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ПРИЛОГ 3 

ОБРАЗАЦ 1  

 

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени 

гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке 

орган може да врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена 

евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке 

прибавити сама. Ако странка у року не поднесе податке неопходне за одлучивање органа, захтев за 

покретање поступка ће се сматрати неуредним. 

 

Поступак покрећем код општине Алибунар - Пријава за Јавни конкурс за учешће привредних 

субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима које се финансирају из буџета 

општине Алибунар за 2022. годину и тим поводом дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради податке о чињеницама о којима се води 

службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања, изјављујем да ћу сам/а за 

потребе поступка прибавити податке неопходне за одлучивање. 

 

Упознат/а сам да уколико не поднесем податке неопходне за одлучивање органа, захтев за 

покретање поступка ће се сматрати неуредним, и да мој захтев неће бити разматран од стране 

комисије коју решењем образује општинско веће. 

 

             

..........................................  

                          (место) 

 

..........................................                                                 

                  (датум)     

                                                                             ......................................................................... 

                                                      (потпис и печат одговорног лица) 
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ОБРАЗАЦ 2  

 

 

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени 

гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке 

орган може да врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена 

евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке 

прибавити сама. Ако странка у року не поднесе податке неопходне за одлучивање органа, захтев за 

покретање поступка ће се сматрати неуредним. 

 

 

Поступак покрећем код општине Алибунар -  Пријава за Јавни конкурс за учешће привредних 

субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима које се финансирају из буџета 

општине Алибунар за 2022. годину и тим поводом дајем следећу 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити 

податке о чињеницама о којима се води службена евиденција1, а који су неопходни у поступку 

одлучивања.  

                   

..........................................  

                          (место) 

                        

..........................................                                                 

                  (датум)     

                                                                             ......................................................................... 

                                                      (потпис и печат одговорног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Документa о чињеницама о којима се води службена евиденција су: Решење о упису у регистар надлежног органа 
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ПРИЛОГ 4 

КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН БОДОВАЊА ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВЕ 

 

Избор привредних субјеката се врши у две фазе. 

Прва фаза  је процесне природе и односи се на проверу да ли је пријава уредна и да ли је 

садржина пријаве у складу са  Јавни конкурсом за учешће привредних субјеката у 

спровођењу мера енергетске санације  стамбених објеката на територији општине 

Алибунар. 

 

Критеријуми ДА/НЕ Статус 

Пријава је благовремена  
Ако је одговор „не“ – 

пријава се не разматра 

Пријава је достављена у штампаном 

облику 
 

Ако је одговор „не“ – 

пријава се не разматра 

Пријавни образац је попуњен у 

дефинисаној форми – Прилог 1  
 

Ако је одговор „не“ – 

пријава се не разматра 

Пријава садржи сву потребну 

документацију: 

- Прилог 1 – Пријавни образац 

- Прилог 2 – Потписана изјава 

 
Ако је одговор „не“ – 

пријава се не разматра 

Подносилац пријаве је правно лице 

(привредни субјект), уписан у регистар 

АПР-а, најмање  шест месеци од дана 

подношења пријаве 

 
Ако је одговор „не“ – 

пријава се не разматра 

Над подносиоцем пријаве није покренут 

стечајни поступак или поступак 

ликвидације 

 
Ако је одговор „не“ – 

пријава се не разматра 

Пријава је потписана од стране 

овлашћеног представника привредног 

субјекта  

 
Ако је одговор „не“ – 

пријава се не разматра 

Подносилац пријаве доставио атесте за 

материјале и производе ( за меру за коју 

конкурише) 

 
Ако је одговор „не“ – 

пријава се не разматра 

Подносилац пријаве је измирио доспеле 

обавезе по основу јавних прихода 
 

Ако је одговор „не“ – 

пријава се не разматра 

   

 

После завршене прве фазе све пријаве оцењене као уредне и у складу са Јавним конкурсом 

се оцењују на основу следећих критеријума: 
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Укупан број бодова који може добити подносилац пријаве је 100. 

1. Критеријум „Рок важења цена за меру за коју конкуришу“ исти је за свих осам мера и 

максимални број бодова по мери који може добити подносилац пријаве је 40. 

 

2. Критеријум „Цене књучних добара и услуга“ различит је за сваку од осам мера и 

максимални број бодова по мери који може добити подносилац пријаве је 60. 
 

Мера 1 - Заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког 

омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за 

станове и куће. Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су 

окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на 

демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих 

прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата 

гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње 

стране зида  

Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 

Т – понуђена цена;   Н – најнижа понуђена цена;   

М - Максималан број бодова (60 бодова) 

Набавка и уградња двокрилног ПВЦ прозора димензија 1400 x 

1000 mm – боја оквира бела. У оквиру цене навести и цену 

окапнице, прозорске даске, ПВЦ ролетне, обраде око прозорa 

гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око 

прозора  

 

 

Мера 2 -  Постављање и набавка материјала за  термичку изолацију зидова, подова на тлу 

и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће и 

стамбене заједнице, осим кровног покривача и таваница за породичне куће и стамбене 

заједнице 

Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 

Т – понуђена цена;   Н – најнижа понуђена цена;   

М - Максималан број бодова (60 бодова) 

Набавка материјала и израда фасаде са свим елементима која 
 

Рок важења цена за меру за коју се конкурише         Број бодова  

До 30 дана 5 

31 – 45 дана 10 

46 – 60 дана 20 

61 – 75 дана 30 

Преко 75 дана 40 
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укључује и термичку изолацију од минералне вуне дебљине 10 

cm по m2 

 

Мера 3 -Постављање и набавка материјала за  термичку изолацију испод кровног 

покривача за породичне куће Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни 

покривач и хидроизолациони кровни систем, грађевинске радове на замени 

хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и 

радове на замени конструктивних елемената крова 

Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 

Т – понуђена цена;   Н – најнижа понуђена цена;   

М - Максималан број бодова (60 бодова) 

Набавка материјала и постављање термичке изолације од 

минералне вуне дебљине 15 cm на таваницу по m2 
 

 

Мера 4 Набавка и  инсталација котлова на природни гас, грејачa простора, или замена 

постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове и 

стамбене заједнице 

Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 

Т – понуђена цена;   Н – најнижа понуђена цена;   

М - Максималан број бодова (60 бодова) 

Набавка и  инсталација  конвенционалног котла на природни 

гас капацитета 20 kW 
 

 

Мера 5 - Набавка и  инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa 

простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за 

породичне куће, станове и стамбене заједнице 

Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 

Т – понуђена цена;   Н – најнижа понуђена цена;   

М - Максималан број бодова (60 бодова) 

Набавка и  инсталација  котла на пелет капацитета 20 kW 
 

 

Мера 6 - Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и 

пратећег прибора за породичне куће, станове и стамбене зграде 

Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 

Т – понуђена цена;   Н – најнижа понуђена цена;   

М - Максималан број бодова (60 бодова) 

Набавка и  инсталација  циркулационе пумпе са променљивим 
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бројем обртаја, за проток 1 m3/h , напор 50 kPa (тип Grundfos 

alpha, Willo Yonos и др)  

Набавка и  уградња  челичног панелног радијатора димензија 

600/800, тип 22 
 

Набавка и  уградња  радијаторског вентила са термоглавом, 

DN15 NP6 
 

Број бодова за сваки од производа је  максимално 20.  

Укупан број бодова је максимално 60.  
 

 

Мера 7 - Набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система 

(грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће 

Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 

Т – понуђена цена;   Н – најнижа понуђена цена;   

М - Максималан број бодова (60 бодова) 

Набавка и уградња топлотнe пумпe ваздух – вода, капацитета 

грејања 7 kW 
 

 

Мера 8 - Набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему 

потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације 

грејног система за породичне куће 

Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 

Т – понуђена цена;   Н – најнижа понуђена цена;   

М - Максималан број бодова (60 бодова) 

Набавка и уградња соларног колектора у инсталацију за 

централну припрему потрошне топле воде капацитета 

акумулационог бојлера 200 литара 

 

 

 

85. 
 

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'', 

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

(''Службени гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-

др.закон), члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 

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

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

основу образложеног предлога Стручне комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс општине 

Алибунар за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног 

информисања на територији општине Алибунар у 2022. години, Општинско веће општине 

Алибунар на својој 35. седници одржаној дана 09. јуна 2022. године доноси следећe 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ 

ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ  
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I 

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

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

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

суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на 

територији општине Алибунар у 2022. години (у даљем тексту: Стручна комисија) и у складу са 

Конкурсом за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног 

информисања на територији општине Алибунар у 2022. години (''Службени лист општине 

Алибунар'', бр. 4/2022) – у даљем тексту: Јавни конкурс, Општинско веће општине Алибунар 

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

суфинансирање следећих пројеката: 

1) за реализацију пројекта: ''Најлепше из Србије – Алибунар'', подносиоца пројекта ''SCTV 

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

1.700.000,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 

660.000,00 динара; 

2) за реализацију пројекта ''Општина Алибунар данас – оно што остаје и сутра'', 

подносиоца пројекта ''Старт пресс'' д.о.о. за издавачку и трговинску делатност из 

Панчева, траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 1.450.000,00 динара, 

утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 620.000,00 динара; 

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

информисању становника Општине Алибунар, као и активностима локалне заједнице 

у целини у оквиру дневне и недељне ТВ емисије у пројекту АЛИБУНАРСКЕ ДНЕВНЕ 

АКТУЕЛНОСТИ'', подносиоца пројекта Телевизија ''РАДИО ЛАВ'' Вршац, траженог 

износа средстава за суфинансирање пројекта 3.000.000,00 динара, утврђује се износ 

учешћа општине у суфинансирању у износу од 1.000.000,00 динара; 

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

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

Алибунар издавањем странице АЛИБУНАРСКЕ ВЕСТИ у оквиру недељника Вршачке 

Вести'', подносиоца пројекта Д.О.О. ''Вршалица'' из Вршца, траженог износа средстава 

за суфинансирање пројекта 2.200.000,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у 

суфинансирању у износу од 970.000,00 динара; 

5) за реализацију пројекта: ''Алибунар – новости'', подносиоца пројекта ''Wagner 

production'' доо из Панчева, траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 

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

400.000,00 динара; 

6) за реализацију пројекта: ''Глас Алибунара'', подносиоца пројекта Телевизија ''Банат'' 

д.о.о. за производњу и емитовање радио и телевизијској програма из Вршца, 

траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 2.668.200,00 динара, утврђује се 

износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 1.050.000,00 динара; 

7) за реализацију пројекта: ''Јавни спектар Алибунара'', подносиоца пројекта ДОО ''Energy 

save'' из Вршца, траженог износа средстава за суфинансирање пројекта 2.500.000,00 

динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 1.500.000,00 

динара; 

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

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

1.000.000,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу од 

1.000.000,00 динара; 

9) за реализацију пројекта: ''Објективно и правовремено у Алибунару'', подносиоца 

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

суфинансирање пројекта 1.000.000,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у 

суфинансирању у износу од 500.000,00 динара; 

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

румунском језику о значајним догађајима у општини Алибунар под називом 

Актуелности Општине Алибунар или на румунском Actualităile Comunei Alibunar'', 
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подносиоца пројекта Д.О.О. ''Danelli'' - Радио ''ФАР'' из Алибунара, траженог износа 

средстава за суфинансирање пројекта 858.000,00 динара, утврђује се износ учешћа 

општине у суфинансирању у износу од 500.000,00 динара; 

11) за реализацију пројекта: ''Добро дошли у Алибунар'', подносиоца пројекта НИД 

Компанија ''Новости'' АД из Београда, траженог износа средстава за суфинансирање 

пројекта 480.000,00 динара, утврђује се износ учешћа општине у суфинансирању у износу 

од 300.000,00 динара. 
 

II 

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

подносилаца: 

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

предузетништво у сфери производњи хране''; 

2) ''Фабрика слова'' д.о.о. из Новог Сада за реализацију пројекта: ''Представљамо 

Алибунар''; 

3) Удружење грађана ''Други Нови Центар'' из Панчева за реализацију пројекта: ''Бисери 

Алибунара'' – серија текстова о туристичким манифестацијама и микро дестинацијама''; 

4) ''Дневник-Пољопривредник'' а.д. из Новог Сада за реализацију пројекта: ''Здрава 

пољопривредна производња – здрава животна средина и становништво у Алибунару''; 

5) ''VAT PRODUCTION'' д.о.о. из Београда за реализацију пројекта: ''Алибунар – нови дан''; 

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

Алибунар''; 

7) Центар за информисање, образовање и предузетништво ''Облак'' из Панчева за 

реализацију пројекта: ''Инвестиције и развој општине за бољи квалитет живота грађана''; 

8) Словачки издавачки центар д.о.о. за издаваштво из Бачког Петровца за реализацију 

пројекта: ''Породични магазин РОВИНА''; 

9) Удружење грађана Покрет за једнакост и равноправност ''Исти смо'' из Београда за 

реализацију пројекта: ''Наше медаље исто вреде''; 

10) ''Србија данас'' ДОО из Новог Београда за реализацију пројекта: ''Упознајте Алибунар''; 

11) Медијски центар ''Радио пулс Гроцка'' д.о.о. Београд – Стари Град за реализацију 

пројекта: ''Вршњачко насиље у фокусу''; 

12) Радиодифузно предузеће ''Радио Оскар'' д.о.о. Београд – Стари Град за реализацију 

пројекта: ''Самохрани родитељи и брига друштва о њима''; 

13) ''ADRIA MEDIA GROUP'' доо Београд за реализацију пројекта: ''Развој општине 

Алибунар''; 

14) Културно-информативно просветно удружење ''Просперитет'' из Беле Цркве за 

реализацију пројекта: ''Са новим руководством више вере у решавању проблема за 

квалитетнији живот становника Општине Алибунар''; 

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

културно-историјска баштина Општине Алибунар''. 

 

III 

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

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

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

 

IV 

Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2022. 

годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 26/2021). 

 

VI 

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

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

за праћење реализације суфинансираног пројекта. 
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VII 

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

листу општине Алибунар''. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинско веће општине Алибунар је на својој 31. седници одржаној дана 23.02.2022. 

године расписало Јавни конкурс за суфинансирање пројеката производње медиjских садржаја из 

области јавног информисања на територији општине Aлибунар у 2022. години (''Службени лист 

општине Алибунар'', бр. 4/2022) – у даљем тексту: Јавни конкурс. Према тексту Јавног конкурса, 

рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу који се 

дистрибуира на територији Републике Србије. Јавни конкурс објављен је дана 25.02.2025. године у 

дневном листу ''Курир'', тако да рок за подношење пријава траје од 25. фебруара 2025. године до 

12. марта 2022. године. 

Према тексту Јавног конкурса, средства за суфинансирање пројеката производње 

медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2022. 

години, опредељена су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. годину у износу од 

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

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

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

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

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

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

- Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта и 

- Образац 2 – табела: попуњен буџет пројекта. 

2. Копије следећих докумената у једном примерку: 

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

принудној наплати (да нема блокиран рачун); 

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

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

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

Агенцији за привредне регистре); 

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

електронске медије; 

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

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

баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукцију 

телевизијског и радијског програма); 

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

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

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

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

и новинске агенције; 

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

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

медијских садржаја за телевизију; 

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

сл.)''. 

У складу са одредбама чланова 10. и 11. Правилника о суфинансирању пројеката за 
остваривање јавног интереса у области јавног информисања, председник општине Алибунар је 
посебним решењем из реда запослених у Општинској управи општине Алибунар образовао 
Стручну службу за проверу документације поднете по Јавном конкурсу за суфинансирање 

http://www.alibunar.org.rs/
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пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине 
Алибунар у 2022. години (у даљем тексту: Стручна служба), решење бр. 020-24/2022-04 од 
14.03.2022.г. Задатак Стручне службе је да изврши проверу документације поднете по Јавном 
конкурсу. Провера документације односи се на испуњеност услова за учешће на Конкурсу и 
поштовање рокова. Стручна служба је утврдила да су све поднете пријаве потпуне и 
благовремене.  

Општинско веће општине Алибунар је на својој 33. седници донело Решење о образовању 

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

пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији општине 

Алибунар у 2022. години, бр. 020-31/2022-04 од 31.03.2022.г., на предлог новинарских и медијских 

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

комисија је образована у саставу: 1) Милан Швељо – новинар из Црвенке, на предлог Удружења 

електронских медија Србије ''ComNet'' Београд; 2) Зорана Богдановић – медијски стручњак из 

Бечеја; 3) Јелена Црногорац – новинар из Кикинде, на предлог Савеза удружења ''Асоцијација 

радио-телевизије Србије'' Нови Београд. 

Чланови Стручне комисије су на седници одржаној дана 05.05.2022.г. приступили 

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

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

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

средстава на основу поднетих предлога буџета пројекта. 

Стручна комисија је предложила Општинском већу општине Алибунар да се подрже 

следећи пројекти: 

1. Подносилац пројекта ''SCTV PRODUCTION'' д.о.о. из Панчева конкурисао је предлогом 

пројекта ''Најлепше из Србије – Алибунар''. Укупна вредност пројекта је 2.195.000,00 

динара, а очекивана средства из буџета Општине Алибунар износе 1.700.000,00 динара. 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на 

конкурсу и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером 

у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима. У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност 

подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност 

пројекту даје усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима 

циљних група, јасно дефинисане потребе циљних група, усклађеност планираних 

активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, као и 

степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе (члан 18. став 1. тачка 1. 

алинеје 3. и 4. и тачка 2. алинеја 1. и 2. Правилника). Предложене пројектне активности 

доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, односно подесне су 

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

о јавном информисању и медијима. У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. 

Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не 

подржи у захтеваном износу од 1.700.000,00 динара, већ у износу од 660.000,00 динара. 

2. Подносилац пројекта ''Старт пресс'' д.о.о. за издавачку и трговинску делатност из 

Панчева конкурисао је предлогом пројекта ''Општина Алибунар данас – оно што остаје 

и сутра''. Укупна вредност пројекта је 2.070.000,00 динара, а очекивана средства из 

буџета Општине Алибунар износе 1.450.000,00 динара. Наведени пројекат је у складу са 

наменом средстава из Јавног позива за учешће на конкурсу и у складу је са 

критеријумима из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером 

пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским 

стандардима. У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да 

оствари јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје 

усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, 

јасно дефинисане потребе циљних група, усклађеност планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група (члан 18. став 1. тачка 1. 

алинеје 3. и 4. и тачка 2. алинеја 1. Правилника). Предложене пројектне активности 

доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 
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непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, односно подесне су 

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

о јавном информисању и медијима. У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. 

Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не 

подржи у захтеваном износу од 1.450.000,00 динара, већ у износу од 620.000,00 динара. 

3. Подносилац пројекта Телевизија ''Радио ЛАВ'' из Вршца конкурисао је предлогом 

пројекта ''Свакодневно учешће и значајан утицај ТВ Радио Лав у информисању 

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

оквиру дневне и недељне ТВ емисије у пројекту АЛИБУНАРСКЕ ДНЕВНЕ 

АКТУЕЛНОСТИ''. Укупна вредност пројекта је 6.000.000,00 динара, а очекивана средства 

из буџета Општине Алибунар износе 3.000.000,00 динара. Наведени пројекат је у складу 

са наменом средстава из Јавног позива за учешће на конкурсу и у складу је са 

критеријумима из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером 

пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским 

стандардима. У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да 

оствари јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје 

усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, 

јасно дефинисане потребе циљних група, усклађеност планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, као и степен утицаја 

пројекта на квалитет информисања циљне групе (члан 18. став 1. тачка 1. алинеје 3. и 4. 

и тачка 2. алинеја 1. и 2. Правилника). Предложене пројектне активности доприносе 

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

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

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

информисању и медијима. У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, 

ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у 

захтеваном износу од 3.000.000,00 динара, већ у износу од 1.000.000,00 динара. 

4. Подносилац пројекта ДОО ''Вршалица'' из Вршца конкурисао је предлогом пројекта: 

''Учешће недељних новина Вршачке Вести у подизању нивоа локалног 

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

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

Укупна вредност пројекта је 2.750.000,00 динара, а очекивана средства из буџета 

Општине Алибунар износе 2.200.000,00 динара. Наведени пројекат је у складу са 

наменом средстава из Јавног позива за учешће на конкурсу и у складу је са 

критеријумима из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером 

пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским 

стандардима. У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да 

оствари јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје 

усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, 

јасно дефинисане и идентификоване потребе циљних група, усклађеност планираних 

активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, као и 

разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта (члан 18. став 1. тачка 1. алинеје 

3. и 4. и тачка 2. алинеја 1. и 4. Правилника). Предложене пројектне активности 

доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, односно подесне су 

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

о јавном информисању и медијима. У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. 

Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не 

подржи у захтеваном износу од 2.200.000,00 динара, већ у износу од 970.000,00 динара. 

5. Подносилац пројекта ''Wagner production'' доо из Панчева конкурисао је предлогом 

пројекта: ''Алибунар - новости''. Укупна вредност пројекта је 6.000.000,00 динара, а 

очекивана средства из буџета Општине Алибунар износе 3.000.000,00 динара. Наведени 

пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на конкурсу и у 

складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је 

пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и 
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мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским 

стандардима. У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да 

оствари јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје 

усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, 

јасно дефинисане потребе циљних група, усклађеност планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, као и степен утицаја 

пројекта на квалитет информисања циљне групе (члан 18. став 1. тачка 1. алинеје 3. и 4. 

и тачка 2. алинеја 1. и 2. Правилника). Предложене пројектне активности доприносе 

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

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

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

информисању и медијима. У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, 

ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у 

захтеваном износу од 3.000.000,00 динара, већ у износу од 400.000,00 динара. 

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

телевизијској програма из Вршца конкурисао је предлогом пројекта: ''Глас 

Алибунара''. Укупна вредност пројекта је 5.709.200,00 динара, а очекивана средства из 

буџета Општине Алибунар износе 2.668.200,00 динара. Наведени пројекат је у складу са 

наменом средстава из Јавног позива за учешће на конкурсу и у складу је са 

критеријумима из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна 

активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером 

пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским 

стандардима. У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да 

оствари јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје 

усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, 

јасно дефинисане потребе циљних група, усклађеност планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и идентификоване потребе циљних група, степен 

утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе, мерљивост индикатора који 

омогућавају праћење реализације пројекта, као и разрађеност и изводљивост плана 

реализације пројекта (члан 18. став 1. тачка 1. алинеје 3. и 4. и тачка 2. алинеја 1-4. 

Правилника). Предложене пројектне активности доприносе развоју медијског 

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

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

јавног информисања, дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима. 

У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, ценећи буџет и 

оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у захтеваном износу 

од 2.668.200,00 динара, већ у износу од 1.050.000,00 динара. 

7. Подносилац пројекта ДОО ''Energy save'' из Вршца конкурисао је предлогом пројекта: 

''Јавни сектор Алибунара''. Укупна вредност пројекта је 3.130.000,00 динара, а 

очекивана средства из буџета Општине Алибунар износе 2.500.000,00 динара. Наведени 

пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на конкурсу и у 

складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је 

пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и 

мером пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским 

стандардима. У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност подобна да 

оствари јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност пројекту даје 

усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, 

јасно дефинисане потребе циљних група, усклађеност планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и идентификоване потребе циљних група, степен 

утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе (члан 18. став 1. тачка 1. 

алинеје 3. и 4. и тачка 2. алинеја 1. и 2. Правилника). Предложене пројектне активности 

доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, односно подесне су 

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

о јавном информисању и медијима. У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. 

Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не 
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подржи у захтеваном износу од 2.500.000,00 динара, већ у износу од 1.500.000,00 

динара. 

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

предлогом пројекта: ''Еколог и ја у Алибунару''. Укупна вредност пројекта је 

1.600.000,00 динара, а очекивана средства из буџета Општине Алибунар износе 1.000,00 

динара. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће 

на конкурсу и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: 

мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима. У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност 

подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност 

пројекту даје усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима 

циљних група, јасно дефинисане потребе циљних група, усклађеност планираних 

активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група (члан 18. 

став 1. тачка 1. алинеје 3. и 4. и тачка 2. алинеја 1. Правилника). Предложене пројектне 

активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, односно подесне су 

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

о јавном информисању и медијима. У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. 

Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат 

подржи у захтеваном износу од 1.000.000,00 динара. 

9. Подносилац пројекта ''ДВП Продукција'' д.о.о. из Новог Сада конкурисао је предлогом 

пројекта: ''Објективно и правовремено у Алибунару''. Укупна вредност пројекта је 

1.252.000,00 динара, а очекивана средства из буџета Општине Алибунар износе 

1.000.000,00 динара. Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног 

позива за учешће на конкурсу и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и 2. 

Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у 

области јавног информисања и мером пружања веће гаранције привржености 

професионалним и етичким медијским стандардима. У оквиру мере у којој је предложена 

пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, 

посебну вредност пројекту даје усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама 

и приоритетима циљних група, јасно дефинисане потребе циљних група, усклађеност 

планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и идентификоване 

потребе циљних група, степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе, 

мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта, као и 

разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта (члан 18. став 1. тачка 1. алинеје 

3. и 4. и тачка 2. алинеја 1-4. Правилника). Предложене пројектне активности доприносе 

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

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

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

информисању и медијима. У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, 

ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у 

захтеваном износу од 1.000.000,00 динара, већ у износу од 500.000,00 динара. 

10. Подносилац пројекта Д.О.О. ''Danelli'' - Радио ''ФАР'' из Алибунара конкурисао је 

предлогом пројекта: ''Серијал радио-информативних емисија на српском и 

румунском језику о значајним догађајима у општини Алибунар под називом 

Актуелности Општине Алибунар или на румунском Actualităile Comunei Alibunar''. 

Укупна вредност пројекта је 1.160.400,00 динара, а очекивана средства из буџета 

Општине Алибунар износе 858.000,00 динара. Наведени пројекат је у складу са наменом 

средстава из Јавног позива за учешће на конкурсу и у складу је са критеријумима из 

члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером у којој је пројектна активност подобна да 

оствари јавни интерес у области јавног информисања и мером пружања веће гаранције 

привржености професионалним и етичким медијским стандардима. У оквиру мере у којој 

је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања, посебну вредност пројекту даје усклађеност пројекта са реалним 

проблемима, потребама и приоритетима циљних група, јасно дефинисане потребе 

циљних група, усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним 
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резултатима и идентификоване потребе циљних група, степен утицаја пројекта на 

квалитет информисања циљне групе (члан 18. став 1. тачка 1. алинеје 3. и 4. и тачка 2. 

алинеја 1. и 2. Правилника). Предложене пројектне активности доприносе развоју 

медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, непристрасном, 

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

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

информисању и медијима. У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. Правилника, 

ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не подржи у 

захтеваном износу од 858.000,00 динара, већ у износу од 500.000,00 динара. 

11. Подносилац пројекта НИД Компанија ''Новости'' АД из Београда конкурисали су 

предлогом пројекта: ''Добродошли у Алибунар''. Укупна вредност пројекта је 604.000,00 

динара, а очекивана средства из буџета Општине Алибунар износе 480.000,00 динара. 

Наведени пројекат је у складу са наменом средстава из Јавног позива за учешће на 

конкурсу и у складу је са критеријумима из члана 18. став 1. и 2. Правилника и то: мером 

у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног 

информисања и мером пружања веће гаранције привржености професионалним и 

етичким медијским стандардима. У оквиру мере у којој је предложена пројектна активност 

подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, посебну вредност 

пројекту даје усклађеност пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима 

циљних група, јасно дефинисане потребе циљних група, усклађеност планираних 

активности са циљевима, очекиваним резултатима и идентификоване потребе циљних 

група, степен утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе (члан 18. став 1. 

тачка 1. алинеје 3. и 4. и тачка 2. алинеја 1. и 2. Правилника). Предложене пројектне 

активности доприносе развоју медијског плурализма, развоју људских права и истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана, односно подесне су 

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

о јавном информисању и медијима. У складу са чланом 18. став 1. тачка 4. алинеја 2. 

Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, предлог је да се пројекат не 

подржи у захтеваном износу од 480.000,00 динара, већ у износу од 300.000,00 динара. 

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

пројекти следећих подносилаца: 

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

предузетништво у сфери производњи хране'', из разлога што пројекат није ускађен са 

реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, нису идентификоване 

јасне потребе дефинисаних циљних група, није одговарајућа мерљивост индикатора који 

омогућавају праћење реализације пројекта и недовољно је разрађен и изводљив план 

реализације пројекта; 

2) ''Фабрика слова'' д.о.о. из Новог Сада за реализацију пројекта ''Представљамо Алибунар'', 

из разлога што пројекат није ускађен са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група, нису идентификоване јасне потребе дефинисаних циљних 

група, није одговарајућа мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта, не постоји прецизност и разрађеност буџета пројекта, као ни његова економска 

оправданост у односу на циљ и пријетне активности; 

3) Удружење грађана ''Други Нови Центар'' из Панчева за реализацију пројекта: ''Бисери 

Алибунара, из разлога што пројекат није ускађен са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група, нису идентификоване јасне потребе дефинисаних циљних 

група и не постоји усклађеност планираних активности са циљевима очекиваним 

резултатима и потребама циљних група; 

4) ''Дневник-Пољопривредник'' а.д. из Новог Сада за реализацију пројекта: ''Здрава 

пољопривредна производња – здрава животна средина и становништво у Алибунару'', из 

разлога што пројекат није ускађен са реалним проблемима, потребама и приоритетима 

циљних група, нису идентификоване јасне потребе дефинисаних циљних група, није 

одговарајућа мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта и не 

постоји разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта; 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 09.06.2022. 

 

 

Број 13– Страна 27 

5) ''VAT PRODUCTION'' д.о.о. из Београда за реализацију пројекта: ''Алибунар – нови дан'', 

из разлога што пројекат није ускађен са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група, нису идентификоване јасне потребе дефинисаних циљних 

група, није одговарајућа мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта, не постоји заступљеност иновативног елемента у пројекту, не постоји 

усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама 

циљних група и не постоји разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта; 

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

Алибунар'', из разлога што пројекат није ускађен са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група, нису идентификоване јасне потребе дефинисаних циљних 

група, није одговарајућа мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта и не постоји разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта; 

7) Центар за информисање, образовање и предузетништво ''Облак'' из Панчева за 

реализацију пројекта: ''Инвестиције и развој општине за бољи квалитет живота грађана'', 

из разлога што пројекат није ускађен са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група, нису идентификоване јасне потребе дефинисаних циљних 

група, не постоји прецизност и разрађеност буџета пројекта, као ни његова економска 

оправданост у односу на циљ и пројекте активности; 

8) Словачки издавачки центар д.о.о. за издаваштво из Бачког Петровца за реализацију 

пројекта: ''Породични магазин РОВИНА'', из разлога што пројекат није усклађен са 

реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, нису идентификоване 

јасне потребе дефинисаних циљних група, не постоји заступљеност иновативног 

елемента у пројекту, не постоји усклађеност планираних активности са циљевима, 

очекиваним резултатима и потребама циљних група, није одговарајућа мерљивост 

индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта, недовољна је разрађеност и 

изводљивост плана реализације пројекта, не постоји прецизност и разрађеност буџета 

пројекта, као ни његова економска оправданост у односу на циљ и пројектне активности; 

9) Удружење грађана Покрет за једнакост и равноправност ''Исти смо'' из Београда за 

реализацију пројекта: ''Наше медаље исто вреде'', из разлога што пројекат није усклађен 

са реалним потребама и приоритетима циљних група, нису идентификоване јасне 

потребе дефинисаних циљних група, не постоји усклађеност планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, није одговарајућа 

мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта, недовољна је 

разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта; 

10) ''Србија данас'' ДОО из Новог Београда за реализацију пројекта: ''Упознајте Алибунар'', из 

разлога што пројекат није усклађен са реалним проблемима, потребама и приоритетима 

циљних група, нису идентификоване јасне потребе дефинисаних циљних група, не 

постоји заступљеност иновативног елемента у пројекту, не постоји усклађеност 

планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних 

група, није одговарајућа мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта, недовољна је разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта, не 

постоји прецизност и разрађеност буџета пројекта, као ни његова економска оправданост 

у односу на циљ и пројектне активности; 

11) Медијски центар ''Радио пулс Гроцка'' д.о.о. из Београда – Стари Град за реализацију 

пројекта: ''Вршњачко насиље у фокусу'', из разлога што пројекат није усклађен са 

реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, не постоји усклађеност 

планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних 

група, није одговарајућа мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта; 

12) Радиодифузно предузеће ''Радио Оскар'' д.о.о. из Београда – Стари Град за реализацију 

пројекта: ''Самохрани родитељи и брига друштва о њима'', из разлога што пројекат није 

усклађен са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, не постоји 

усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама 
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циљних група, није одговарајућа мерљивост индикатора који омогућавају праћење 

реализације пројекта; 

13) ''ADRIA MEDIA GROUP'' доо из Београда за реализацију пројекта: ''Развој општине 

Алибунар'', из разлога што пројекат није усклађен са реалним проблемима, потребама и 

приоритетима циљних група, нису идентификоване јасне потребе дефинисаних циљних 

група, не постоји заступљеност иновативног елемента у пројекту, не постоји усклађеност 

планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних 

група, није одговарајућа мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације 

пројекта; 

14) Културно-информативно просветно удружење ''Просперитет'' из Беле Цркве за 

реализацију пројекта: ''Са новим руководством више вере у решавању проблема за 

квалитетнији живот становника Општине Алибунар'', из разлога што пројекат није 

усклађен са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, нису 

идентификоване јасне потребе дефинисаних циљних група, не постоји заступљеност 

иновативног елемента у пројекту, не постоји усклађеност планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, није одговарајућа 

мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта; 

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

културно-историјска баштина Општине Алибунар'', из разлога што пројекат није усклађен 

са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, нису 

идентификоване јасне потребе дефинисаних циљних група, не постоји заступљеност 

иновативног елемента у пројекту, не постоји усклађеност планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, није одговарајућа 

мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта, недовољна је 

разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта. 

 

Општинско веће општине Алибунар у потпуности је прихватило аргументоване предлоге 

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

Решење  је коначнo. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 400-18/2022-04 

Алибунар, 09. јуни 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

86. 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), члана 58. Статута општине 
Алибунар - пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр.22/2019) и члана 15. Одлуке 
о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 26/2021), 
Општинско веће општине Алибунар на предлог председника општине Алибунар, а по 
прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 35. 
седници одржаној дана 09. јуна 2022. године доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

(ПОВЕЋАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ) 
 
 

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

буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 26/2021), 
Раздео 4 – Општинска управа, програмска активност 0602-0009, функција 112, позиција 48, 
економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 93.373,00 
(деведесеттрихиљадетристоседамдесеттридинара и 00/100) динара за финансирање бесплатних 
ужина за месец мај за Основну школу ''2.октобар'' из Николинаца. 

 
Члан 2. 

Средства из члана 1. овог Решења у износу од 93.373,00 динара, распоређују се у оквиру 
Раздела 4 – Општинска управа, Програм 2003 – Основно образовање, Програмска активност 2003-
0001 – Развој делатности основног образовања, Функција 912 – Основно образовање, Позиција 
129, Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти са расходном намене 
4723 – Накнаде из буџета за децу, Извор финансирања 01 – приходи из буџета.  

  
Члан 3. 

По утрошку  корисник  средства је обавезан да добијена наменска средства оправда.  
Средства ће бити уплаћена на рачун ОШ ''2.октобар'' из Николинаца, који је отворен код 

Министарства финансија-управа за трезор, број 840-404660-06. 
 

Члан 4 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу 

општине Алибунар“ 
 

 
Република Србија – АП Војводина 

Општина Алибунар 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 400-19/2022-04/1 
Алибунар, 09. јуни 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИЦА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

87. 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), члана 58. Статута општине 
Алибунар - пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр.22/2019) и члана 15. Одлуке 
о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 26/2021), 
Општинско веће општине Алибунар на предлог председника општине Алибунар, а по 
прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 35. 
седници одржаној дана 09. јуна 2022. године доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
(ПОВЕЋАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ) 

 
 

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

буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 26/2021), 
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Раздео 4 – Општинска управа, програмска активност 0602-0009, функција 112, позиција 48, 
економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 442.506,00 
(четристочетрдесетдвехиљадепетстошестдинара и 00/100) динара за финансирање бесплатних 
ужина за месец мај за Основну школу ''Братство и јединство'' из Алибунара. 

 
Члан 2. 

Средства из члана 1. овог Решења у износу од 442.506,00 динара, распоређују се у оквиру 
Раздела 4 – Општинска управа, Програм 2003 – Основно образовање, Програмска активност 2003-
0001 – Развој делатности основног образовања, Функција 912 – Основно образовање, Позиција 
129, Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти са расходном намене 
4723 – Накнаде из буџета за децу, Извор финансирања 01 – приходи из буџета.  

  
Члан 3. 

По утрошку  корисник  средства је обавезан да добијена наменска средства оправда.  
Средства ће бити уплаћена на рачун ОШ ''Братство и јединство'' из Алибунара, који је 

отворен код Министарства финансија-управа за трезор, број 840-417660-97. 
 

Члан 4 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу 

општине Алибунар“ 
 

 
Република Србија – АП Војводина 

Општина Алибунар 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 400-19/2022-04/2 
Алибунар, 09. јуни 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИЦА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

88. 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), члана 58. Статута општине 
Алибунар - пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр.22/2019) и члана 15. Одлуке 
о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 26/2021), 
Општинско веће општине Алибунар на предлог председника општине Алибунар, а по 
прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 35. 
седници одржаној дана 09. јуна 2022. године доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
(ПОВЕЋАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ) 

 
 

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

буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 26/2021), 
Раздео 4 – Општинска управа, програмска активност 0602-0009, функција 112, позиција 48, 
економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 422.155,00 
(четристодвадесетдвехиљадестопедесетпетдинара и 00/100) динара за финансирање бесплатних 
ужина за месец мај за Основну школу ''1.мај'' из Владимировца. 

 
Члан 2. 

Средства из члана 1. овог Решења у износу од 422.155,00 динара, распоређују се у оквиру 
Раздела 4 – Општинска управа, Програм 2003 – Основно образовање, Програмска активност 2003-
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0001 – Развој делатности основног образовања, Функција 912 – Основно образовање, Позиција 
129, Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти са расходном намене 
4723 – Накнаде из буџета за децу, Извор финансирања 01 – приходи из буџета.  

  
Члан 3. 

По утрошку  корисник  средства је обавезан да добијена наменска средства оправда.  
Средства ће бити уплаћена на рачун ОШ ''1.мај'' из Владимировца, који је отворен код 

Министарства финансија-управа за трезор, број 840-467660-69. 
 

Члан 4 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу 

општине Алибунар“ 
 

 
Република Србија – АП Војводина 

Општина Алибунар 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 400-19/2022-04/3 
Алибунар, 09. јуни 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИЦА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

89. 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), члана 58. Статута општине 
Алибунар - пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр.22/2019) и члана 15. Одлуке 
о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 26/2021), 
Општинско веће општине Алибунар на предлог председника општине Алибунар, а по 
прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 35. 
седници одржаној дана 09. јуна 2022. године доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
(ПОВЕЋАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ) 

 
 

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

буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 26/2021), 
Раздео 4 – Општинска управа, програмска активност 0602-0009, функција 112, позиција 48, 
економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 176.410,00 
(стоседамдесетшестхиљадачетрристодесетдинара и 00/100) динара за финансирање бесплатних 
ужина за месец мај за Основну школу ''Милош Црњански'' из Иланџе. 

 
Члан 2. 

Средства из члана 1. овог Решења у износу од 176.410,00 динара, распоређују се у оквиру 
Раздела 4 – Општинска управа, Програм 2003 – Основно образовање, Програмска активност 2003-
0001 – Развој делатности основног образовања, Функција 912 – Основно образовање, Позиција 
129, Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти са расходном намене 
4723 – Накнаде из буџета за децу, Извор финансирања 01 – приходи из буџета.  

  
Члан 3. 

По утрошку  корисник  средства је обавезан да добијена наменска средства оправда.  
Средства ће бити уплаћена на рачун ОШ ''Милош Црњански'' из Иланџе, који је отворен код 

Министарства финансија-управа за трезор, број 840-444660-92. 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 09.06.2022. 

 

 

Број 13– Страна 32 

 
Члан 4 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу 
општине Алибунар“ 
 

 
Република Србија – АП Војводина 

Општина Алибунар 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 400-19/2022-04/4 
Алибунар, 09. јуни 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИЦА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

90. 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), члана 58. Статута општине 
Алибунар - пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр.22/2019) и члана 15. Одлуке 
о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 26/2021), 
Општинско веће општине Алибунар на предлог председника општине Алибунар, а по 
прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 35. 
седници одржаној дана 09. јуна 2022. године доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
(ПОВЕЋАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ) 

 
 

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

буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 26/2021), 
Раздео 4 – Општинска управа, програмска активност 0602-0009, функција 112, позиција 48, 
економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 130.339,00 
(стотридесетхиљадатристотридесетдеветдинара и 00/100) динара за финансирање бесплатних 
ужина за месец април у износу од 37.537,00 динара и за месец мај у износу од 92.802,00 динара за 
Основну школу ''Т.Г. Масарик'' из Јаношика. 

 
Члан 2. 

Средства из члана 1. овог Решења у износу од 130.339,00 динара, распоређују се у оквиру 
Раздела 4 – Општинска управа, Програм 2003 – Основно образовање, Програмска активност 2003-
0001 – Развој делатности основног образовања, Функција 912 – Основно образовање, Позиција 
129, Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти са расходном намене 
4723 – Накнаде из буџета за децу, Извор финансирања 01 – приходи из буџета.  

  
Члан 3. 

По утрошку  корисник  средства је обавезан да добијена наменска средства оправда.  
Средства ће бити уплаћена на рачун ОШ ''Т.Г. Масарик'' из Јаношика, који је отворен код 

Министарства финансија-управа за трезор, број 840-491660-33. 
 

Члан 4 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу 

општине Алибунар“ 
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Република Србија – АП Војводина 
Општина Алибунар 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 400-19/2022-04/5 

Алибунар, 09. јуни 2022. године 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

91. 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), члана 58. Статута општине 
Алибунар - пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр.22/2019) и члана 15. Одлуке 
о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 26/2021), 
Општинско веће општине Алибунар на предлог председника општине Алибунар, а по 
прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 35. 
седници одржаној дана 09. јуна 2022. године доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
(ПОВЕЋАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ) 

 
 

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

буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 26/2021), 
Раздео 4 – Општинска управа, програмска активност 0602-0009, функција 112, позиција 48, 
економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 887.944,00 
(осамстоосамдесетседамхиљададеветсточетрдесетчетиридинара и 00/100) динара за 
финансирање бесплатних ужина за месец април у износу од 348.012,00 динара и за месец мај у 
износу од 539.932,00 динара за Основну школу ''Душан Јерковић'' из Банатског Карловца. 

 
Члан 2. 

Средства из члана 1. овог Решења у износу од 887.944,00 динара, распоређују се у оквиру 
Раздела 4 – Општинска управа, Програм 2003 – Основно образовање, Програмска активност 2003-
0001 – Развој делатности основног образовања, Функција 912 – Основно образовање, Позиција 
129, Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти са расходном намене 
4723 – Накнаде из буџета за децу, Извор финансирања 01 – приходи из буџета.  

  
Члан 3. 

По утрошку  корисник  средства је обавезан да добијена наменска средства оправда.  
Средства ће бити уплаћена на рачун ОШ ''Душан Јерковић'' из Банатског Карловца, који је 

отворен код Министарства финансија-управа за трезор, број 840-568660-87. 
 

Члан 4 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу 

општине Алибунар“ 
 

 
Република Србија – АП Војводина 

Општина Алибунар 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 400-19/2022-04/6 
Алибунар, 09. јуни 2022. године 
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ПРЕДСЕДНИЦА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

92. 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), члана 58. Статута општине 
Алибунар - пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр.22/2019) и члана 15. Одлуке 
о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 26/2021), 
Општинско веће општине Алибунар на предлог председника општине Алибунар, а по 
прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 35. 
седници одржаној дана 09. јуна 2022. године доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
(ОТВАРАЊЕ НОВЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ) 

 
 

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

буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 26/2021), 
Раздео 4 – Општинска управа, програмска активност 0602-0009, функција 112, позиција 48, 
економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 334.200,00 
(тристотридесетчетирихиљадедвестодинара и 00/100) динара за финансирање одласка раднике 
Општине Алибунар на 47. Радничке спортске игре, које се ове године одржавају у Кладову у 
периоду 29.06.-03.07.2022. године. 

 
Члан 2. 

Средства из члана 1. овог Решења у износу од 334.200,00 динара, распоређују се у оквиру 
Раздела 4 – Општинска управа, Програм 1301 – Развој спорта и омладине, Програмска активност 
1301-0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, Функција 810 
– Услуге рекреације и спорта, Позиција 124/2, Економска класификација 481 – Дотације 
невладиним организацијама, Извор финансирања 01 – приходи из буџета.  

  
Члан 3. 

Организација синдиката Општинске управе Алибунар дужна је да наведена средства 
наменски користи. 

По утрошку  корисник  средства је обавезан да добијена наменска средства оправда.  
Средства ће бити уплаћена на рачун Организације синдиката Општинске управе Алибунар, 

број 200-2294310101041-13. 
 

Члан 4 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу 

општине Алибунар“ 
 

 
Република Србија – АП Војводина 

Општина Алибунар 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 400-20/2022-04/1 
Алибунар, 09. јуни 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИЦА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 
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93. 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), члана 58. Статута општине 
Алибунар - пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр.22/2019) и члана 15. Одлуке 
о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 26/2021), 
Општинско веће општине Алибунар на предлог председника општине Алибунар, а по 
прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 35. 
седници одржаној дана 09. јуна 2022. године доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
(ОТВАРАЊЕ НОВЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ) 

 
 

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

буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 26/2021), 
Раздео 4 – Општинска управа, програмска активност 0602-0009, функција 112, позиција 48, 
економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 250.000,00 
(двестопедесетхиљададинара и 00/100) динара за финансирање дела учешћа Општине Алибунар 
за услуге социјалне заштите – помоћ у кући (учешће Министарства за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања у износу од 2.463.797,00 динара на основу потпсаног уговора бр. 403-51/2022-
04 од 08.03.2022.г.). 

 
Члан 2. 

Средства из члана 1. овог Решења у износу од 250.000,00 динара, распоређују се у оквиру 
Раздела 4 – Општинска управа, Програм 0902 – Социјална и дечја заштита, Програмска активност 
0902-0016 – Дневне услуге у заједници, удружењима и савезима, Функција 090 – Социјална 
заштита некласификована на другом месту, Позиција 47/1, Економска класификација 472 – 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета, Извор финансирања 01 – приходи из буџета.  

  
Члан 3. 

Директни корисник Општинска управа Алибунар обавезна је да наведена средства 
наменски користи. 

 
Члан 4 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу 
општине Алибунар“ 
 

 
Република Србија – АП Војводина 

Општина Алибунар 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 400-20/2022-04/2 
Алибунар, 09. јуни 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИЦА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

94. 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), члана 58. Статута општине 
Алибунар - пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр.22/2019) и члана 15. Одлуке 
о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 26/2021), 
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Општинско веће општине Алибунар на предлог председника општине Алибунар, а по 
прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 35. 
седници одржаној дана 09. јуна 2022. године доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
(ОТВАРАЊЕ НОВЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ) 

 
 

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

буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 26/2021), 
Раздео 4 – Општинска управа, програмска активност 0602-0009, функција 112, позиција 48, 
економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 2.000.000,00 
(двамилионадинара и 00/100) динара за финансирање дела учешћа Општине Алибунар за 
суфинансирање мера енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова 
(учешће Министарства рударства и енергетике у износу од 2.000.000,00 динара на основу Уговора 
о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова које 
спроводи општина Алибунар са Републиком Србијом, Управом за финансирање и подстицање 
енергетске ефикасности, која је орган у саставу Министарства рударства и енергетике, број 04-403-
40/22 од 11.03.2022.г.). 

 
Члан 2. 

Средства из члана 1. овог Решења у износу од 2.000.000,00 динара, распоређују се у 
оквиру Раздела 4 – Општинска управа, Програм 0501 – Енергетска ефикасност и обновљиви 
извори енергије, Програмска активност 0501-0001 – Енергетски менаџмент, Функција 620 – Развој 
заједнице, Позиција 193/1, Економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета, Извор финансирања 01 – приходи из буџета.  

  
Члан 3. 

Директни корисник Општинска управа Алибунар обавезна је да наведена средства 
наменски користи. 

 
Члан 4 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу 
општине Алибунар“ 
 

 
Република Србија – АП Војводина 

Општина Алибунар 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 400-20/2022-04/3 
Алибунар, 09. јуни 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИЦА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

95. 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), члана 58. Статута општине 
Алибунар - пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр.22/2019) и члана 15. Одлуке 
о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 26/2021), 
Општинско веће општине Алибунар на предлог председника општине Алибунар, а по 
прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 35. 
седници одржаној дана 09. јуна 2022. године доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
(СМАЊЕЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ) 

 
 

Члан 1. 
Средства утврђена Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист 

општине Алибунар'', бр. 26/2021) у оквиру Раздела 4 – Општинска управа, Програм 1101 – 
Становање, урбанизам и просторно планирање, Програмска активност 1101-0005 – Остваривање 
јавног интереса у одржавању зграда, Функција 610 – Стамбени развој, Позиција 103, Економска 
класификација 465 – Остале дотације и трансфери, извор финансирања 01 – приходи из буџета, у 
износу од 1.000.000,00 (једанмилион) динара, преусмеравају се у Раздео 4 – Општинска управа, 
програмска активност 0602-0009, функција 112, позиција 48, економска класификација 499 – текућа 
резерва. 

 
Члан 2. 

Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Аибунар за 2022. годину и део 
Финансијског плана директног корисника буџета општине Алибунар – Општинска управа општине 
Алибунар.  

  
Члан 3. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу 
општине Алибунар'' 
 

 
Република Србија – АП Војводина 

Општина Алибунар 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 400-21/2022-04/1 
Алибунар, 09. јуни 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИЦА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

96. 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), члана 58. Статута општине 
Алибунар - пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр.22/2019) и члана 15. Одлуке 
о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 26/2021), 
Општинско веће општине Алибунар на предлог председника општине Алибунар, а по 
прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 35. 
седници одржаној дана 09. јуна 2022. године доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
(СМАЊЕЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ) 

 
 

Члан 1. 
Средства утврђена Одлуком о буџету општине Алибунар за 2022. годину (''Службени лист 

општине Алибунар'', бр. 26/2021) у оквиру Раздела 4 – Општинска управа, Пројекат 1102-4001 – 
Текуће поправке и одржавање објеката у јавној својини општине Алибунар, Функција 620 – Развој 
заједнице, Позиција 110, Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање објеката у 
јавној својини општине Алибунар, извор финансирања 01 – приходи из буџета, у износу од 
2.500.000,00 (двамилионапетстохиљада) динара, преусмеравају се у Раздео 4 – Општинска 
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управа, програмска активност 0602-0009, функција 112, позиција 48, економска класификација 499 
– текућа резерва. 

 
Члан 2. 

Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Аибунар за 2022. годину и део 
Финансијског плана директног корисника буџета општине Алибунар – Општинска управа општине 
Алибунар.  

  
Члан 3. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу 
општине Алибунар'' 
 

 
Република Србија – АП Војводина 

Општина Алибунар 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 400-21/2022-04/2 
Алибунар, 09. јуни 2022. године 

 
ПРЕДСЕДНИЦА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

97. 

 

На основу члана 58. Статута општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист 

општине Алибунар'', број 22/2019), члана 6. Одлуке о одређивању органа Општине Алибунар 

надлежних за доношење одлука и аката у спровођењу Закона о пољопривредном земљишту 

(''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2019) и члана 6. Одлуке о скидању усева са 

пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији општине Алибунар 

(''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2020), Општинско веће општине Алибунар, на 35. 

седници од 09. јуна 2022. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА СКИДАЊЕ УСЕВА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ СЕ НАЛАЗИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 

АГРОЕКОНОМСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

 

 

1. ОБРАЗУЈЕ СЕ Радна група за скидање усева са пољопривредног земљишта у државној 

својини које се налази на територији општине Алибунар за агроекономску 2021/2022. 

годину (у даљем тексту: Радна група). 

2. У Радну групу именују се: 

1) Лавинел Ардељан, члан Општинског већа за област пољопривреде и развоја села - 

председник; 

2) Душко Веља, члан Општинског већа за област месних заједница - заменик 

председника; 

3) Ивица Росић, руководилац Групе за пољопривреду Одељења за привреду, јавне 

службе и развој Општинске управе општине Алибунар - члан; 

4) Лавинел Мургу, запослен у Групи за пољопривреду Одељења за привреду, јавне 

службе и развој Општинске управе општине Алибунар - члан; 

5) Слађана Вукајловић, запослена у Групи за пољопривреду Одељења за привреду, јавне 

службе и развој Општинске управе општине Алибунар - члан. 

3. Скидање усева са пољопривредног земљишта у државној својини које је обухваћено 

Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији 

Општине Алибунар (у даљем тексту: Програм) које без правног основа користи правно или 

физичко лице за пољопривредну производњу врши се у свему у складу са Одлуком о 
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скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на 

територији општине Алибунар, (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2020) – у 

даљем тексту: Одлука. 

4. Задаци Радне групе су: 

1) да након што утврди на основу релевантних чињеница да се одређена парцела која је 

обухваћена Програмом користи без правног основа за пољопривредну производњу од 

стране познатог или непознатог лица сачини и достави председнику Општине Алибунар 

предлог одлуке о скидању усева за конкретну парцелу; 

2) да спроведе одлуку о скидању усева са појединачне парцеле, коју доноси председник 

Општине Алибунар; 

3) да сачини и достави председнику Општине Алибунар предлог за укидање одлуке о 

скидању усева са појединачне парцеле у случају да лице које је без правног основа 

користило пољопривредно земљиште у државној својини плати накнаду за коришћење 

пољопривредног земљишта и достави доказ о уплати накнаде; 

4) да издаје налоге за рад лицима са којима Општина Алибунар има закључен уговор за 

обављање послова скидања, транспорта, складиштења и продаје усева и лицима која 

пружају техничку помоћ приликом реализације поступка скидања усева; 

5) да о доношењу одлуке о скидању усева са појединачне парцеле благовремено 

обавести Републичког пољопривредног инспектора и Полицијску станицу Алибунар. 

5. Радна група је надлежна да посебним актом наложи продају скинутих усева по тржишним 

условима и одреди да купац утврђени износ средстава уплати на рачун Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде РС. 

6. Радна група је овлашћена да у спровођењу задатака због којих је образована затражи и 

добије без одлагања сву потребну стручну, техничку и административну помоћ свих 

субјеката из члана 3. став 2. Одлуке, као и Општинске управе општине Алибунар и Јавног 

комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар. 

7. Мандат Радне групе траје до краја агроекономске 2021/2022. године, али из оправданих 

разлога може се продужити и на наредну агроекономску годину, о чему ће одлучити 

Општинско веће општине Алибунар на предлог председника Општине Алибунар посебним 

актом. 

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

Алибунар''. 

 

 

Република Србија – АП Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Број: 020-57/2022-04 

Алибунар, 09. јуни 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 
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