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Бесплатан примерак

Број 27

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

226.
На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/2016, 113/2017, 113/2017-др.закон и 95/2018),
Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места
службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'',
број 88/2016 и 113/2017-др.закон), као и члана 10. Одлуке о организацији Општинске управе
општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 33/2016, 37/2018 и 44/2018) и
Кадровског плана за Општинску управу општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист
општине Алибунар'', број 44/2018 и 18/2019), а на предлог начелника Општинске управе општине
Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на 97. седници одржаној дана 02. августа 2019.
године донело је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ
МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи
општине Алибунар, број 010-16/2016-03-02 од 30.11.2016.г., бр. 010-2/2017-03 од 30.06.2017.г., бр.
010-3/2017 од 16.11.2017.г., бр. 010-4/2017-04 од 15.12.2017.г., бр. 011-3/2018-04 од 22.06.2018.г.,
бр. 011-4/2018-04 од 13.08.2018.г., бр. 011-1/2019-04 од 06.02.2019.г. и 011-5/2019-04 од
03.06.2019.г. (у даљем тексту: Правилник), у члану 20. мења се:
1) У посебној организациној јединици Кабинет председника општине Алибунар, код радног
места ''Помоћник председника општине за финансије и буџет'', у делу ''Опис послова''
БРИШЕ СЕ: ''и начелника Општинске управе'', ТАКО ДА ГЛАСИ: ''обавља и друге послове
из надлежности по налогу председника општине''.
Код радног места ''Послови односа са јавношћу'', у делу ''Посебни услови'', МЕЊА СЕ
''стечено високо образовање из научне области природних наука'', ТАКО ДА ГЛАСИ:
''стечено високо образовање из научне области друштвених наука''.
2) У Одељењу за послове Скупштине општине, председника општине и Општинског већа
и помоћне послове, код радног места: ''Нормативно-правни послови'', МЕЊА СЕ број
извршилаца, тако да УМЕСТО: ''1'', ТРЕБА ДА ГЛАСИ: ''2''. У делу ''Опис послова'', иза
алинеје 7 додаје се нова алинеја 8, која гласи:
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''- решавање по захтевима за остваривање права на бесплатну правну помоћ'', због чега
досадашња алинеја 8 постаје алинеја 9.
БРИШЕ СЕ радно место: ''Канцеларијски послови'', са звањем: виши референт.
3) У Одељењу за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинскоправне послове, код радног места: ''Имовинско-правни послови'', МЕЊА СЕ број
извршилаца, тако да УМЕСТО: ''2'', ТРЕБА ДА ГЛАСИ: ''1''
4) У Одељењу за привреду, јавне службе и развој, уводи се ново радно место: ''Послови
јавних набавки и праћења инвестиционог развоја'', за које се утврђује:
''Број извршилаца: 1.
Звање: сарадник.
Посебни услови: стечено високо образовање из научне области друштвених наука на
оснивним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, односно на основним
студијама у трајању до три године, односно шести степен школске спреме, најмање три
године радног искуства у струци, положен стручни испит за рад у органима управе,
поседовање сертификата за службеника за јавне набавке, познавање рада на рачунару
(MS Office пакет и интернет).
Опис послова:
- прати предлоге пројеката из области развоја општине;
- пружа помоћ и информације о могућим инестицијама,
- спроводи поступак јанве набавке инвеститора различитих области финансирања;
- спроводи поступак јавних набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама;
- учествује у изради Плана јавних набавки;
- опредељује врсту јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама;
- учествује у раду Комисије за јавне набавке и спроводи све радње везане за
појединачне јавне набавке;
- израђује извештаје о спроведеним јавним набавкама и набавкама на које се закон не
примењује;
- обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске
управе.'
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу
општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 011-6/2019-04
Алибунар, 02. августа 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.

227.
На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/2007 и 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар –
пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019) и чланова 5. и 13. Правилника
о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама (''Службени лист општине
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Алибунар'', бр. 11/2013 и 1/2014), а на основу захтева цркава и верских заједница, Општинско веће
општине Алибунар на својој 97. седници одржаној дана 02. августа 2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА
I
Одобрава се расподела средства из буџета Општине Алибунар за суфинансирање
програма и пројеката цркава и верских заједница и то:
1) за пројекат ''Обнова спољне фасаде при храму Свете благовести СПЦ у Алибунар'',
подносиоца Пројекта: Српска православна црквена општина Алибунар, укупан износ од
300.000 динара;
2) за пројекат: ''Рестаурација икона на иконостасу у храму Светог оца Николаја у Иланџи'',
подносиоца Пројекта: Српска православна црквена општина Иланџа, укупан износ од
200.000 динара;
3) за пројекат: ''Набавка и монтажа опреме у парохијском дому'', подносиоца Пројекта:
Румунска православна црква Николинци, укупан износ од 100.000 динара;
4) за пројекат: ''Организоање црквене манифестације'', подносиоца Пројекта: Баптистичка
црква Владимировац, укупан износ од 100.000 динара;
5) за пројекат: ''Радови на санацији фасаде,електричне инсталације и прозора на
католичкој цркви'', подносиоца Пројекта: Римокатоличка жупа ''Света Ана'' Јерменовци
– Католичка црква ''Краљица круне'' Алибунар, укупан износ од 50.000 динара.
II
Средства за ову намену обезбедиће се из текуће буџетске резерве, у складу са чланом 5.
(Правилника о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама (''Службени лист
општине Алибунар'', бр. 11/2013 и 1/2014).
III
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за финансије Општинске управе
општине Алибунар.
IV
На основу овог Решења, а у складу са одредбом члана 13. Правилника о расподели
буџетских средстава црквама и верским заједницама (''Службени лист општине Алибунар'', бр.
11/2013 и 1/2014), председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор.
V
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-56/2019-04
Алибунар, 02. августа 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.
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228.
На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и
начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини
Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника о одобравању и
финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу
извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе
и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на
својој 97. седници одржаној дана 02.августа 2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
Бр. 403-31-1/2019-04 од 06.02.2019.г.

1. У Решењу о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање програма у
области спорта у 2019. години, бр. 403-31-1/2019-04 од 06.02.2019.г., које је донело
Општинско веће општине Алибунар, тачка 1. Решења мења се и гласи: ОДОБРАВАЈУ СЕ
средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области спорта у 2019.
години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца програма Фудбалски клуб
''Будућност'' из Алибунара (у даљем тексту: Корисник средстава) у износу од 740.000,00
(словима: седамсточетрдесет) динара.''
2. Увећање раније одобрених средстава врши се због преласка у виши ранг такмићења, пошто
су раније одобрена средства недовољна.
3. На основу овог Решења, а сагласно одредби члана 31. став 6. Правилника о одобравању и
финансирању програма односно пројекат којима се задовољавају потребе и интереси грађана
у општини Алибунар у области спорта, председник општине Алибунар у својству овлашћеног
лица Општине Алибунар закључиће са Корисником средстава Анекс Уговора о финансирању
програма односно пројеката у области спорта из средстава буџета општине Алибунар за
2018. годину, бр. уговора 400-4-1/2019-04 од 19. фебруара 2019.г.
4. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење Анекса уговора у року од
осам дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од
предлога програма, а исплата преосталог дела средстава биће обустављена.
5. Решење ступа на снагу осам дана од дана достављања Кориснику средстава и биће
објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Образложење
Општинско веће општине Алибунар је на својој 81. седници одржаној дана 06.02.2019. године,
а након спроведеног поступка по Јавном конкурсу за финансирање програма или пројеката у
области спорта из буџета општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс), донело
Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање програма у
области спорта у 2019. години, бр. 403-31-1/2019-04, којим су за финансирање програма у области
спорта у 2019. години подносиоца програма Фудбалски клуб ''Будућност'' из Алибунара
одобрена средства у износу од 600.000,00 динара.
Стручна комисија за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини алибунар у области спорта одржала је своју седницу дана 02.08.2019.
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године и том приликом размотрила Извештај Спортског савеза општине Алибунар о томе да је
Фудбалском клубу ''Будућност'' из Алибунара због преласка у виши ранг такмичења овог клуба
неопходно одобрити додатних 140.000,00 динара, на већ одобрених 600.000,00 динара. Комисија је
утврдила да у буџету општине Алибунар постоје довољна расположива финансијска средства за
ову намену.
На основу овог Решења, а сагласно одредби члана 31. став 6. Правилника, закључиће се
Анекс Уговора о финансирању програма односно пројеката у области спорта из средстава буџета
општине Алибунар за 2019. годину, бр. уговора 400-4-1/2019-04 од 19.02.2019.г.
Због свега наведеног, донето је Решење као у диспозитиву
Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни
спор.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-96-1/2019-04
Алибунар, 02. августа 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.

229.
На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и
начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини
Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника о одобравању и
финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу
извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на
својој 97. седници одржаној дана 02.августа 2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
Бр. 403-31-15/2019-04 од 06.02.2019.г.

1. У Решењу о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање програма у
области спорта у 2019. години, бр. 403-31-15/2019-04 од 06.02.2019.г., које је донело
Општинско веће општине Алибунар, тачка 1. Решења мења се и гласи: „ОДОБРАВАЈУ СЕ
средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области спорта у 2019.
години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца програма Фудбалски клуб
''Банат'' из Иланџе (у даљем тексту: Корисник средстава) у износу од 450.000,00 (словима:
четристопедесетхиљада) динара.''
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2. Увећање раније одобрених средстава врши се због преласка у виши ранг такмићења, пошто су
раније одобрена средства недовољна.
3. На основу овог Решења, а сагласно одредби члана 31. став 6. Правилника о одобравању и
финансирању програма односно пројекат којима се задовољавају потребе и интереси грађана
у општини Алибунар у области спорта, председник општине Алибунар у својству овлашћеног
лица Општине Алибунар закључиће са Корисником средстава Анекс Уговора о финансирању
програма односно пројеката у области спорта из средстава буџета општине Алибунар за 2018.
годину, бр. уговора 400-4-15/2019-04 од 19. фебруара 2019.г.
4. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење Анекса уговора у року од
осам дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од
предлога програма, а исплата преосталог дела средстава биће обустављена.
5. Решење ступа на снагу осам дана од дана достављања Кориснику средстава и биће
објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Образложење
Општинско веће општине Алибунар је на својој 81. седници одржаној дана 06.02.2019. године,
а након спроведеног поступка по Јавном конкурсу за финансирање програма или пројеката у
области спорта из буџета општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс), донело
Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање програма у
области спорта у 2019. години, бр. 403-31-15/2019-04, којим су за финансирање програма у области
спорта у 2019. години подносиоца програма Фудбалски клуб ''Банат'' из Иланџе одобрена
средства у износу од 300.000,00 динара.
Стручна комисија за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини алибунар у области спорта одржала је своју седницу дана 02.08.2019.
године и том приликом размотрила Извештај Спортског савеза општине Алибунар о томе да је
Фудбалском клубу ''Банат'' из Иланџе због преласка у виши ранг такмичења овог клуба неопходно
одобрити додатних 150.000,00 динара, на већ одобрених 300.000,00 динара. Комисија је утврдила
да у буџету општине Алибунар постоје довољна расположива финансијска средства за ову намену.
На основу овог Решења, а сагласно одредби члана 31. став 6. Правилника, закључиће се
Анекс Уговора о финансирању програма односно пројеката у области спорта из средстава буџета
општине Алибунар за 2019. годину, бр. уговора 400-4-15/2019-04 од 19.02.2019.г.
Због свега наведеног, донето је Решење као у диспозитиву
Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни
спор.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-96-2/2019-04
Алибунар, 02. августа 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.

230.
На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар -
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пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и
начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини
Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника о одобравању и
финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу
извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на
својој 97. седници одржаној дана 02.августа 2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
Бр. 403-31-13/2019-04 од 06.02.2019.г.

1. У Решењу о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање програма у
области спорта у 2019. години, бр. 403-31-13/2019-04 од 06.02.2019.г., које је донело
Општинско веће општине Алибунар, тачка 1. Решења мења се и гласи: „ОДОБРАВАЈУ СЕ
средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области спорта у 2019.
години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца програма Стонотениски клуб
''Рапид'' из Николинаца (у даљем тексту: Корисник средстава) у износу од 1.090.000,00
(словима: једанмилионидеведесетхиљада) динара.''
2. Увећање раније одобрених средстава врши се због преласка у виши ранг такмићења, пошто су
раније одобрена средства недовољна.
3. На основу овог Решења, а сагласно одредби члана 31. став 6. Правилника о одобравању и
финансирању програма односно пројекат којима се задовољавају потребе и интереси грађана
у општини Алибунар у области спорта, председник општине Алибунар у својству овлашћеног
лица Општине Алибунар закључиће са Корисником средстава Анекс Уговора о финансирању
програма односно пројеката у области спорта из средстава буџета општине Алибунар за 2018.
годину, бр. уговора 400-4-13/2019-04 од 19. фебруара 2019.г.
4. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење Анекса уговора у року од
осам дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од
предлога програма, а исплата преосталог дела средстава биће обустављена.
5. Решење ступа на снагу осам дана од дана достављања Кориснику средстава и биће
објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Образложење
Општинско веће општине Алибунар је на својој 81. седници одржаној дана 06.02.2019. године,
а након спроведеног поступка по Јавном конкурсу за финансирање програма или пројеката у
области спорта из буџета општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс), донело
Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање програма у
области спорта у 2019. години, бр. 403-31-13/2019-04, којим су за финансирање програма у области
спорта у 2019. години подносиоца програма Стонотениски клуб ''Рапид'' из Николинаца одобрена
средства у износу од 1.000.000,00 динара.
Стручна комисија за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини алибунар у области спорта одржала је своју седницу дана 02.08.2019.
године и том приликом размотрила Извештај Спортског савеза општине Алибунар о томе да је
Стонотениски клуб ''Рапид'' из Николинаца због преласка у виши ранг такмичења овог клуба
неопходно одобрити додатних 90.000,00 динара, на већ одобрених 1.000.000,00 динара. Комисија је
утврдила да у буџету општине Алибунар постоје довољна расположива финансијска средства за
ову намену.
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На основу овог Решења, а сагласно одредби члана 31. став 6. Правилника, закључиће се
Анекс Уговора о финансирању програма односно пројеката у области спорта из средстава буџета
општине Алибунар за 2019. годину, бр. уговора 400-4-13/2019-04 од 19.02.2019.г.
Због свега наведеног, донето је Решење као у диспозитиву
Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни
спор.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-96-3/2019-04
Алибунар, 02. августа 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.

231.
На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и
начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини
Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника о одобравању и
финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу
извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на
својој 97. седници одржаној дана 02.августа 2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
Бр. 403-31-19/2019-04 од 06.02.2019.г.

1. У Решењу о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање програма у
области спорта у 2019. години, бр. 403-31-19/2019-04 од 06.02.2019.г., које је донело
Општинско веће општине Алибунар, тачка 1. Решења мења се и гласи: „ОДОБРАВАЈУ СЕ
средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области спорта у 2019.
години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца програма Фудбалски клуб
''Јаношик'' из Јаношика (у даљем тексту: Корисник средстава) у износу од 390.000,00
(словима: тристотинеидеведесетхиљада) динара.''
2. Умањење раније одобрених средстава врши се због преласка клуба у нижи ранг такмичења.
3. На основу овог Решења, а сагласно одредби члана 31. став 6. Правилника о одобравању и
финансирању програма односно пројекат којима се задовољавају потребе и интереси грађана
у општини Алибунар у области спорта, председник општине Алибунар у својству овлашћеног
лица Општине Алибунар закључиће са Корисником средстава Анекс Уговора о финансирању
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програма односно пројеката у области спорта из средстава буџета општине Алибунар за 2019.
годину, бр. уговора 400-4-19/2019-04 од 19. фебруара 2019.г.
4. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење Анекса уговора у року од
осам дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од
предлога програма, а исплата преосталог дела средстава биће обустављена.
5. Решење ступа на снагу осам дана од дана достављања Кориснику средстава и биће
објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Образложење
Општинско веће општине Алибунар је на својој 81. седници одржаној дана 06.02.2019. године,
а након спроведеног поступка по Јавном конкурсу за финансирање програма или пројеката у
области спорта из буџета општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс), донело
Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање програма у
области спорта у 2019. години, бр. 403-31-19/2019-04, којим су за финансирање програма у области
спорта у 2019. години подносиоца програма Фудбалски клуб ''Јаношик'' из Јаношика одобрена
средства у износу од 500.000,00 динара.
Стручна комисија за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини Алибунар у области спорта одржала је своју седницу дана 02.08.2019.
године и том приликом размотрила Извештај Спортског савеза општине Алибунар о томе да је
Фудбалском клубу ''Јаношик'' из Јаношика због преласка у нижи ранг такмичења неопходно умањити
раније одобрених 500.000,00 динара за 110.000,00 динара.
На основу овог Решења, а сагласно одредби члана 31. став 6. Правилника, закључиће се
Анекс Уговора о финансирању програма односно пројеката у области спорта из средстава буџета
општине Алибунар за 2019. годину, бр. уговора 400-4-19/2019-04 од 19.02.2019.г.
Због свега наведеног, донето је Решење као у диспозитиву
Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни
спор.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-96-4/2019-04
Алибунар, 02. августа 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.

232.
На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и
начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини
Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника о одобравању и
финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу
извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и

Број 27 – Страна 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

02.08.2019.

интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на
својој 97. седници одржаној дана 02.августа 2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
Бр. 403-31-17/2019-04 од 06.02.2019.г.
1. У Решењу о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање програма у
области спорта у 2019. години, бр. 403-31-17/2019-04 од 06.02.2019.г., које је донело
Општинско веће општине Алибунар, тачка 1. Решења мења се и гласи: „ОДОБРАВАЈУ СЕ
средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области спорта у 2019.
години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца програма Фудбалски клуб
''Војводина Селеуш'' из Селеуша (у даљем тексту: Корисник средстава) у износу од
600.000,00 (словима: шестохиљада) динара.''
2. Умањење раније одобрених средстава врши се због преласка клуба у нижи ранг такмичења.
3. На основу овог Решења, а сагласно одредби члана 31. став 6. Правилника о одобравању и
финансирању програма односно пројекат којима се задовољавају потребе и интереси грађана
у општини Алибунар у области спорта, председник општине Алибунар у својству овлашћеног
лица Општине Алибунар закључиће са Корисником средстава Анекс Уговора о финансирању
програма односно пројеката у области спорта из средстава буџета општине Алибунар за 2019.
годину, бр. уговора 400-4-17/2019-04 од 19. фебруара 2019.г.
4. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење Анекса уговора у року од
осам дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од
предлога програма, а исплата преосталог дела средстава биће обустављена.
5. Решење ступа на снагу осам дана од дана достављања Кориснику средстава и биће
објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Образложење
Општинско веће општине Алибунар је на својој 81. седници одржаној дана 06.02.2019. године,
а након спроведеног поступка по Јавном конкурсу за финансирање програма или пројеката у
области спорта из буџета општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс), донело
Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање програма у
области спорта у 2019. години, бр. 403-31-17/2019-04, којим су за финансирање програма у области
спорта у 2019. години подносиоца програма Фудбалски клуб ''Војводина Селеуш'' из Селеуша
одобрена средства у износу од 725.000,00 динара.
Стручна комисија за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини Алибунар у области спорта одржала је своју седницу дана 02.08.2019.
године и том приликом размотрила Извештај Спортског савеза општине Алибунар о томе да је
Фудбалском клубу ''Селеуш'' из Селеуша због преласка у нижи ранг такмичења неопходно умањити
раније одобрених 725.000,00 динара за 125.000,00 динара.
На основу овог Решења, а сагласно одредби члана 31. став 6. Правилника, закључиће се
Анекс Уговора о финансирању програма односно пројеката у области спорта из средстава буџета
општине Алибунар за 2019. годину, бр. уговора 400-4-17/2019-04 од 19.02.2019.г.
Због свега наведеног, донето је Решење као у диспозитиву
Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни
спор.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

Број 27 – Страна 11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

02.08.2019.

Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-96-5/2019-04
Алибунар, 02. августа 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.

233.
На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и
начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини
Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника о одобравању и
финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу
извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на
својој 97. седници одржаној дана 02.августа 2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
Бр. 403-42-3/2019-04 од 07.03.2019.г.
1. У Решењу о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање програма у
области спорта у 2019. години, бр. 403-42-3/2019-04 од 07.03.2019.г., које је донело Општинско
веће општине Алибунар, тачка 1. Решења мења се и гласи: ''ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из
буџета општине Алибунар за финансирање програма у области спорта у 2019. години, назив
програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца програма Фудбалски клуб ''Добрица'' из
Добрице (у даљем тексту: Корисник средстава) у износу од 445.000,00 (словима:
четристочетрдесетпетхиљада) динара.''
2. Умањење раније одобрених средстава врши се због преласка клуба у нижи ранг такмичења.
3. На основу овог Решења, а сагласно одредби члана 31. став 6. Правилника о одобравању и
финансирању програма односно пројекат којима се задовољавају потребе и интереси грађана
у општини Алибунар у области спорта, председник општине Алибунар у својству овлашћеног
лица Општине Алибунар закључиће са Корисником средстава Анекс Уговора о финансирању
програма односно пројеката у области спорта из средстава буџета општине Алибунар за 2019.
годину, бр. уговора 400-4-30/2019-04 од 12. марта 2019.г.
4. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење Анекса уговора у року од
осам дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од
предлога програма, а исплата преосталог дела средстава биће обустављена.
5. Решење ступа на снагу осам дана од дана достављања Кориснику средстава и биће
објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Образложење
Општинско веће општине Алибунар је на својој 83. седници одржаној дана 07.03.2019. године,
а након спроведеног поступка по Јавном конкурсу за финансирање програма или пројеката у
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области спорта из буџета општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс), донело
Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање програма у
области спорта у 2019. години, бр. 403-42-3/2019-04, којим су за финансирање програма у области
спорта у 2019. години подносиоца програма Фудбалски клуб ''Добрица'' из Добрице одобрена
средства у износу од 500.000,00 динара.
Стручна комисија за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини Алибунар у области спорта одржала је своју седницу дана 02.08.2019.
године и том приликом размотрила Извештај Спортског савеза општине Алибунар о томе да је
Фудбалском клубу ''Селеуш'' из Селеуша због преласка у нижи ранг такмичења неопходно умањити
раније одобрених 500.000,00 динара за 55.000,00 динара.
На основу овог Решења, а сагласно одредби члана 31. став 6. Правилника, закључиће се
Анекс Уговора о финансирању програма односно пројеката у области спорта из средстава буџета
општине Алибунар за 2019. годину, бр. уговора 400-4-30/2019-04 од 12.03.2019.г.
Због свега наведеног, донето је Решење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни
спор.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-96-6/2019-04
Алибунар, 02. августа 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.

234.
На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 22/2019), члана 11. Одлуке о условима и
начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини
Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30. Правилника о одобравању и
финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу
извештаја Стручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на
својој 97. седници одржаној дана 02.августа 2019. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
Бр. 403-31-18/2019-04 од 06.02.2019.г.

1. У Решењу о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање програма у
области спорта у 2019. години, бр. 403-31-18/2019-04 од 06.02.2019.г., које је донело
Општинско веће општине Алибунар, тачка 1. Решења мења се и гласи: „ОДОБРАВАЈУ СЕ
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средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области спорта у 2019.
години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца програма Стонотениски клуб
''Банатул'' из Локава (у даљем тексту: Корисник средстава) у износу од 510.000,00 (словима:
петстотинаидесетхиљада) динара.''
Умањење раније одобрених средстава врши се због преласка клуба у нижи ранг такмичења.
На основу овог Решења, а сагласно одредби члана 31. став 6. Правилника о одобравању и
финансирању програма односно пројекат којима се задовољавају потребе и интереси грађана
у општини Алибунар у области спорта, председник општине Алибунар у својству овлашћеног
лица Општине Алибунар закључиће са Корисником средстава Анекс Уговора о финансирању
програма односно пројеката у области спорта из средстава буџета општине Алибунар за 2019.
годину, бр. уговора 400-4-18/2019-04 од 19. фебруара 2019.г.
Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење Анекса уговора у року од
осам дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од
предлога програма, а исплата преосталог дела средстава биће обустављена.
Решење ступа на снагу осам дана од дана достављања Кориснику средстава и биће
објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Образложење

Општинско веће општине Алибунар је на својој 81. седници одржаној дана 06.02.2019. године,
а након спроведеног поступка по Јавном конкурсу за финансирање програма или пројеката у
области спорта из буџета општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс), донело
Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање програма у
области спорта у 2019. години, бр. 403-31-18/2019-04, којим су за финансирање програма у области
спорта у 2019. години подносиоца програма Стонотениски клуб ''Банатул'' из Локава одобрена
средства у износу од 600.000,00 динара.
Стручна комисија за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у општини Алибунар у области спорта одржала је своју седницу дана 02.08.2019.
године и том приликом размотрила Извештај Спортског савеза општине Алибунар о томе да је
Стонотенисерском клубу ''Банатул'' из Локава због преласка у нижи ранг такмичења неопходно
умањити раније одобрених 600.000,00 динара за 90.000,00 динара.
На основу овог Решења, а сагласно одредби члана 31. став 6. Правилника, закључиће се
Анекс Уговора о финансирању програма односно пројеката у области спорта из средстава буџета
општине Алибунар за 2019. годину, бр. уговора 400-4-18/2019-04 од 19.02.2019.г.
Због свега наведеног, донето је Решење као у диспозитиву
Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни
спор.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-96-7/2019-04
Алибунар, 02. августа 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.
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САДРЖАЈ
ред.
бр.

ПРЕДМЕТ

стр.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
226.
227.
228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних
места у Општинској управи општине Алибунар
Решење о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте
цркава и верских заједница
Решење о измени Решења о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за
финансирање програма у области спорта у 2019. години (бр. 403-31-1/2019-04 од
06.02.2019.г)
Решење о измени Решења о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за
финансирање програма у области спорта у 2019. години (бр. 403-31-15/2019-04 од
06.02.2019.г.)
Решење о измени Решења о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за
финансирање програма у области спорта у 2019. години (бр. 403-31-13/2019-04 од
06.02.2019.г.)
Решење о измени Решења о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за
финансирање програма у области спорта у 2019. години (бр. 403-31-19/2019-04 од
06.02.2019.г.)
Решење о измени Решења о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за
финансирање програма у области спорта у 2019. години (бр. 403-31-17/2019-04 од
06.02.2019.г.)
Решење о измени Решења о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за
финансирање програма у области спорта у 2019. години (бр. 403-42-3/2019-04 од
07.03.2019.г.)
Решење о измени Решења о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за
финансирање програма у области спорта у 2019. години (бр. 403-31-18/2019-04 од
06.02.2019.г.)

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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