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203.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист
општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014, 3/2015, 7/2019 и 18/2019), а на предлог
председника Општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на својој 92. седници одржаној
дана 02. јула 2019. године расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2019. ГОДИНУ

Укупан износ средстава намењених суфинансирању програма и пројеката цркава и верских
заједница из буџета општине Алибунар за 2019. годину износи 2.500.000,00 (словима:
двамилионапетстохиљада) динара.
Средства по овом конкурсу додељују се црквама и верским организацијама које су уписане у
Регистар цркава и верских заједница који се води при министарству надлежном за послове вера, а које
делују на територији општине Алибунар, у складу са Одлуком о буџету општине Алибунар за 2019.
годину.
Путем конкурса додељује се 100% од планираних и расположивих средстава у буџету општине
на годишњем нивоу, од којих се за градитељску делатност додељује 90%, а за остале намене из 10%
планираних и расположивих средстава.
У случају потребе, Општинско веће може расписати и ванредни конкурс на предлог председника
општине.
Средства се распоређују за обављање градитељске, добротворне и начуне делатности цркава и
верских организација, које они обављају у складу са законом и другим прописима, а нарочито за:
 инвестиционе радове на црквеним објектима,
 обнову постојећих црквених објеката који су без обнове дужи временски период, а посебно
црквених објеката који су споменици културе,
 обнова парохијских домова и верских објеката-споменика,
 уређење и ревитализација простора верских гробаља,
 изградњу и обнову капела,
 обнову икона, верских и сакралних предмета,
 стављање нових фасада и кречење црквених објеката,
 обнову кровова који прокишњавају на црквеним објектима,
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санирање влаге на црквеним зидовима,
изградњу нових и обнову пропалих ограда око црквених објеката,
организовање традиционалних годишњица које су посвећене имену које црква носи,
организовање цкрвених манифестација,
научна истраживања везана за цркву.
Приликом расподеле средстава на основу редовног конкурса, између појединачних субјеката,
предност има субјект са већим бројем верских објеката или са већим бројем верника.
Цркве и верске заједнице могу учестовати са највише две пријаве, а средства из буџета општине
Алибунар додељују се за суфинансирање једног програма/пројекта.
Програм се мора реализовати на територији општине Алибунар. Програм мора бити завршен до
истека буџетске године, односно до 31.12.2019. године.
Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу, који чини саставни део конкурсне
документације. Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана у времену од 7.00 до
15.00 часова, у Шалтер сали Општинске управе општине Алибунар, Трг слободе бр. 4, 26310 Алибунар,
односно
преузети
са
званичне
интернет
презентације
општине
Алибунар
(www.alibunar.org.rs/oglasiikonkursi).
Цркве и верске заједнице које нису оправдале средства за 2017. годину, не могу конкурисати за
средства по овом позиву.
Конкурсна пријава треба да садржи:
- Образац пријаве,
- фотокопију решења о упису цркава и верских организација у Регистар.
По доношењу Решења о расподели средстава, а пре потписивања Уговора, корисник
средстава је у обавези да отвори наменски рачун у Управи за трезор. Ово се не односи на
кориснике који већ имају отворен наменски рачун у Управи за трезор.
Пријаве се подносе у затвореној коверти на адресу: Општина Алибунар, Трг слободе 4, 26310
Алибунар, са назнаком: ''ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЦРКАВА ОДН.
ВЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА'', поштом или предајом у Шалтер сали Општинске управе општине
Алибунар.
Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефон 013/641-031, сваког
радног дана у времену од 08.00 до 14.00 часова.
Конкурс је отворен 15 (петнаест) дана од дана расписивања конкурса и рок за доставу
пријава тече наредног дана од дана расписивања конкурса.
Напомена: непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-50/2019-04
Алибунар, 02. јули 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.
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ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

Подносилац предлога пројекта/програма

Адреса подносиоца предлога пројекта/програма

Референтни број
(попуњава општина Алибунар)

02.07.2019.
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ/ПРОГРАМУ

Наслов пројекта/програма

Износ средстава из сопственог учешћа
Проценат средстава сопственог учешћа од укупне вредности
пројекта

%

Износ тражених средстава од општине Алибунар
Проценат средстава траженог од општине Алибунар од укупне
вредности пројекта/програма

%

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА

Датум подношења предлога пројекта/програма: __________________________________
Трајање пројекта/програма: ____________________________________________________
Контакт особа: ________________________________________________________________
Функција: ____________________________________________________________________
Контакт телефон: ______________________________________________________________
Е-mail: _______________________________________________________________________
Адреса интернет презентације: _________________________________________________
Mатични број и ПИБ: ___________________________________________________________
Број рачуна и назив банке: _____________________________________________________
Одговорно лице/особа овлашћена за заступање – телефон: ________________________
_____________________________________________________________________________

Потпис и печат:
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ПРИЈАВЕ
Опис захтева (циљ, очекивани резултати, динамика реализације пројекта, манифестације, набавке
опреме, инвестиционог улагања итд.)**:

Спецификација трошкова, финансијски план пројекта, манифестације или набавке опреме са
роковима доспелости обавеза, тражена и очекивана средства из осталих извора**:
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(**- по потреби текст наставити на новом листу)

Одговорно лице
печат
потпис
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ИЗЈАВА
о прихватању обавезе подносиоца пријаве у случају да Општина финансира или суфинансира
пријављени програм односно пројекат према којој одговорно лице подносиоца пријаве, под
кривичном и материјалном одговорношћу изјављује:
 да су сви подаци наведени у Пријави истинити и тачни;
 да ће додељена средства бити наменски утрошена;
 да ће у законском року бити достављен извештај о реализацији програма односно
пројекта са финансијском документацијом;
 да ће током реализације програма односно пројекта у публикацијама и другим
медијима бити назначено да је реализацију подржала Општина Алибунар

Место:
Датум:

Одговорно лице
печат
потпис

204.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист
општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014, 3/2015, 7/2019 и 18/2019) и члана 3.
Правилника о начину суфинансирања пројеката удружења грађана односно невладиних организација
средствима буџета општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2018), Општинско веће
општине Алибунар на 92. седници одржаној дана 02. јула 2019. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
Члан 1.
Образује се Комисија за оцену пројеката удружења грађана (у даљем тексту: комисија), коју чине:
1. Дарко Николић – председник;
2. Оливера Цицовић – члан;
3. Зоран Кузманов – члан;
4. Светозар Завишић – члан;
5. Илија Пенца – члан;
6. Марчел Клепан – члан.
Члан 2.
Задатак комисије из члана 1. овог Решења је да:
1) разматра пријаве на конкурс;
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2) оцењује пројекте удружења и сачињава бодовну ранг листу пријављених пројеката у складу
са Правилником о начину суфинансирања пројеката удружења грађана односно невладиних
организација средствима буџета општине Алибунар;
3) предлаже Општинском већу општине Алибунар доношење одлуке о расподели средстава за
суфинансирање пројеката.
Члан 3.
Комисија је независна у свом раду, али је дужна да на захтев Општинског већа општине
Алибунар, а најмање два пута годишње, поднесе извештај о свом раду.
Члан 4.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о образовању Комисије за оцену
пројеката удружења грађана (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2018 и 28/2018).
Члан 6.
Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-89/2019-04
Алибунар, 02. јули 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.

205.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист
општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014, 3/2015, 7/2019 и 18/2019) и члана 6.
Правилника о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама (''Службени лист општине
Алибунар'', бр. 11/2013 и 1/2014), Општинско веће општине Алибунар на 92. седници одржаној дана 02.
јула 2019. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА
ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА
Члан 1.
Образује се Комисија за оцену пројеката цркава и верских заједница (у даљем тексту: комисија),
коју чине:
1. Оливер Филиповић – председник;
2. Славица Радуновић – члан;
3. Илија Пенца – члан;
4. Анита Митровић – члан;
5. Предраг Ковачев – члан;
6. Даријан Тапалага – члан.
Члан 2.
Задатак комисије из члана 1. овог Решења је да:
1) разматра пријаве на конкурс;
2) оцењује пројекте удружења и сачињава бодовну ранг листу пријављених пројеката у складу
са Правилником о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама;
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3) предлаже Општинском већу општине Алибунар доношење одлуке о расподели средстава за
суфинансирање пројеката.
Члан 3.
Комисија је независна у свом раду, али је дужна да на захтев Општинског већа општине
Алибунар, а најмање два пута годишње, поднесе извештај о свом раду.
Члан 4.
Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-90/2019-04
Алибунар, 02. јули 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.

САДРЖАЈ
ред.
бр.

ПРЕДМЕТ

стр.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
203.
204.
205.

Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката цркава и верских организација
из буџета општине Алибунар за 2019. годину
Решење о образовању Комисије за оцену пројеката удружења грађана
Решење о образовању Комисије за оцену пројеката цркава и верских организација

ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Алибунар, 26310 Алибунар, Трг Слободе 4
Тел. 013/641-031; Факс: 013/641-146; E-mail: uprava@alibunar,org.rs
УРЕЂИВАЧКИ КОЛЕГИЈУМ: Предраг Ковачев (уредник), Живанко Гојков, Данило Ћирић, Аница Бабић,
Предраг Марковић, Зорица Бањаш, Душан Веља, Станислава Секулић, Вукоман Пајевић
ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар
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