СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ
АЛИБУНАР
Година: 38.

Алибунар, 07. март 2019. године

Бесплатан примерак

Број 5

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

38.
На основу члана 54. и 56. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 49. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/2016,
113/2017 – др.закон, 113/2017 и 95/2018), члана 58. алинеја 7. и члана 73. Статута општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а по
достављеном Извештају о спроведеном поступку јавног конкурса за избор начелника Општинске
управе општине Алибунар, који је доставила Конкурсна комисија за избор начелника Општинске
управе општине Алибунар, бр. 020-6/3-2019-04 од 07.03.2019.г., Општинско веће општине Алибунар
на својој 83. седници одржаној дана 07. марта 2019. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

1. ПОСТАВЉА СЕ Сања Жебељан, дипломирани правник из Добрице, на функцију
начелника Општинске управе општине Алибунар.
2. Постављено лице из тачке 1. овог Решења ступа на дужност дана 07. марта 2019. године
и мандат почиње да тече даном ступања на дужност.
3. Мандат постављеног лица из тачке 1. овог Решења траје 5 година.
4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
5. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Образложење
Општинско веће општине Алибунар је на својој 82. седници, одржаној дана 14.02.2019.г.
донело Одлуку о расписивању јавног конкурса за постављење начелника Општинске управе
општине Алибунар, бр. 112-8/2019-04, и расписало Оглас о јавном конкурсу за попуњавање положаја
у Општинској управи општине Алибунар (Постављање начелника Општинске управе општине
Алибунар), бр. 112-9/2019-04. Обавештење о расписивању јавног конкурса објављено је у дневном
листу ''Дневник'' из Новог Сада дана 15.02.2019.г., од када теку конкурсни рокови.
Конкурс је трајао 15 дана. Пошто је последњи дан рока био дана 02.03.2019.г. (субота), који је
нерадни дан у Општинској управи, последњи дан рока за предају пријава на конкурс је први наредни
радни дан, односно 04.03.2019.г.
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Текстом конкурса утврђено је да кандидат треба да испуни следеће услове:
- да је пунолетан држављанин Републике Србије,
- да има прописано образовање,
- да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о
систематизацији радних места,
- да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци,
- да раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног
односа.
Општинско веће општине Алибунар је на својој 82. седници донело Решење о образовању
Конкурсне комисије за избор начелника Општинске управе општине Алибунар, бр. 020-6/2019-04.
Конкурсна комисија је спровела изборни поступак за избор начелника Општинске управе општине
Алибунар у складу са Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе и Уредбом о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 95/2016).
По спроведеном поступку, Конкурсна комисија је доставила Општинском већу општине
Алибунар Извештај о спроведеном поступку јавног конкурса за избор начелника Општинске управе
општине Алибунар, као и Листу за избор, према којима је на наведени Конкурс учествовала само
једна кандидаткиња, и то Сања Жебељан, дипломирани правник из Добрице, запослена у
Општинској управи општине Алибунар. Према тексту Извештаја, Конкурсна комисија је ценила
доказе из приложених докумената уз пријаву на конкурс, као и вршила проверу стручних знања и
вештина усмено путем разговора, одн. постављањем питања кандидату појединачно од стране
сваког члана Комисије, након чега је извршено оцењивање. С озбиром на то да је кандидаткиња од
стране свих чланова Комисије оцењена позитивном оценом, сачињена је Листа за избор са именом
једног кандидата, тј. Сање Жебељан.
Због свега наведеног, донето је решење као у диспозитиву.
Решење је коначно.

Република Србија – АП Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-5/2019-04
Алибунар, 07. марта 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.

39.
На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 11.
Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења
спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30.
Правилника о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине
Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу извештаја Стручне комисије за оцену програма односно
пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области
спорта, Општинско веће општине Алибунар на својој 83. седници одржаној дана 07. марта 2019.
године доноси следеће
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РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у
области спорта у 2019. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца
програма Фудбалски клуб ''Владимировац'' из Владимировца (у даљем тексту: Корисник
средстава) у износу од 300.000,00 (словима: тристохиљада) динара.
2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2019.
годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'',
бр. 44/2018).
3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је
Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија Републике
Србије.
4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица
Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава.
5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам
дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога
програма.
6. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Образложење
Општинско веће општине Алибунар је на својој 80. седници одржаној дана 23. јануара 2019.
године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из
буџета општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом
наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине
Алибунар'', бр. 44/2018) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или
пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 18.200.000,00
динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.
Конкурс је отворен дана 23. јануара 2019. године и отворен је до краја текуће године, или до
утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.
У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације,
развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се траже
средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац захтева
треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на
Јавном конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове.
Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна
дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине
Алибунар као представником Општине.
Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност
пројекта износи 450.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су
у износу од 300.000,00 динара, сопствено учешће нема, док средства добијена из других извора
износе 150.000,00 динара.
Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту:
Комисија). Комисија је дана 27. фебруара 2019. године одржала седницу на којој је извршила
стручни преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник
Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018).
Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме:
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1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог
програма;
2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених
Законом и Правилником;
3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из
члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у
Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар;
4) квалитет предлога програма.
Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила
предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни
спор.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-42-1/2019-04
Алибунар, 07. марта 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.

40.
На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 11.
Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења
спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30.
Правилника о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине
Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу извештаја Стручне комисије за оцену програма односно
пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области
спорта, Општинско веће општине Алибунар на својој 83. седници одржаној дана 07. марта 2019.
године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у
области спорта у 2019. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца
програма Фудбалски клуб ''Црвена звезда'' из Новог Козјака (у даљем тексту: Корисник
средстава) у износу од 200.000,00 (словима: двестохиљада) динара.
2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2019.
годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'',
бр. 44/2018).
3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је
Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија
Републике Србије.
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4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица
Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава.
5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам
дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога
програма.
6. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Образложење
Општинско веће општине Алибунар је на својој 80. седници одржаној дана 23. јануара 2019.
године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из
буџета општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом
наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине
Алибунар'', бр. 44/2018) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или
пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 18.200.000,00
динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.
Конкурс је отворен дана 23. јануара 2019. године и отворен је до краја текуће године, или до
утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.
У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације,
развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се траже
средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац захтева
треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на
Јавном конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове.
Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна
дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине
Алибунар као представником Општине.
Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност
пројекта износи 200.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су
у износу од 200.000,00 динара, а сопственог учешћа и средстава добијених из других извора нема.
Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту:
Комисија). Комисија је дана 27. фебруара 2019. године одржала седницу на којој је извршила
стручни преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник
Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018).
Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме:
1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог
програма;
2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом
и Правилником;
3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из
члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у
Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар;
4) квалитет предлога програма.
Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила
предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни
спор.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
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Број: 403-42-2/2019-04
Алибунар, 07. марта 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.

41.
На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 11.
Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења
спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30.
Правилника о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају
потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине
Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу извештаја Стручне комисије за оцену програма односно
пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области
спорта, Општинско веће општине Алибунар на својој 83. седници одржаној дана 07. марта 2019.
године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у
области спорта у 2019. години, назив програма: ''Програм рада клуба'', подносиоца
програма Фудбалски клуб ''Добрица'' из Добрице (у даљем тексту: Корисник средстава)
у износу од 500.000,00 (словима: петстохиљада) динара.
2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2019.
годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'',
бр. 44/2018).
3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који је
Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија
Републике Србије.
4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица
Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава.
5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од осам
дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога
програма.
6. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Образложење
Општинско веће општине Алибунар је на својој 80. седници одржаној дана 23. јануара 2019.
године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из
буџета општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом
наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине
Алибунар'', бр. 44/2018) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или
пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 18.200.000,00
динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.

Број 5– Страна 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

07.03.2019.

Конкурс је отворен дана 23. јануара 2019. године и отворен је до краја текуће године, или до
утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.
У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације,
развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се траже
средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац захтева
треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на
Јавном конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове.
Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна
дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине
Алибунар као представником Општине.
Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност
пројекта износи 705.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су
у износу од 500.000,00 динара, сопствено учешће нема, док средства добијена из других извора
износе 205.000,00 динара.
Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту:
Комисија). Комисија је дана 27. фебруара 2019. године одржала седницу на којој је извршила
стручни преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник
Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018).
Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме:
1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог
програма;
2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених
Законом и Правилником;
3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из
члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у
Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар;
4) квалитет предлога програма.
Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила
предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни
спор.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-42-3/2019-04
Алибунар, 07. марта 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.

42.
На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 58. Статута општине Алибунар
(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 11.
Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења
спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и члана 30.
Правилника о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају
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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 83. седници одржаној дана 07. марта 2019.
године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у
области спорта у 2019. години, назив програма: ''Годишњи план рада за 2018'',
подносиоца програма Удружење одгајивача голубова српских високолетача СС397 ''Арап'' из Владимировца (у даљем тексту: Корисник средстава) у износу од
50.000,00 (словима: педесетхиљада) динара.
2. Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2019.
годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине
Алибунар'', бр. 44/2018).
3. Средства за ову намену биће уплаћена на наменски рачун Корисника средстава који
је Корисник средстава дужан да има код Управе за трезор Министарства финансија
Републике Србије.
4. На основу овог Решења, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица
Општине Алибунар закључиће посебан уговор са Корисником средстава.
5. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење уговора у року од
осам дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од
предлога програма.
6. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Образложење
Општинско веће општине Алибунар је на својој 80. седници одржаној дана 23. јануара 2019.
године расписало Јавни конкурс за финансирање програма или пројеката у области спорта из
буџета општине Алибунар за 2019. годину (у даљем тексту: Конкурс). Наведеним Конкурсом
наведено је да су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2019. годину (''Службени лист општине
Алибунар'', бр. 44/2018) планирана средства за финансирање и суфинансирање програма или
пројеката из области спорта од интереса за општину Алибунар у укупном износу од 18.200.000,00
динара, као подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима.
Конкурс је отворен дана 23. јануара 2019. године и отворен је до краја текуће године, или до
утрошка наменских средстава по овом Конкурсу.
У складу са Одлуком о условима и начину финансирања потреба у области организације,
развоја и унапређења спорта у општини Алибунар, подносиоци програма/пројеката за које се траже
средства из буџета општине Алибунар су спортске организације – клубови. Подносилац захтева
треба да испуњава тачно одређене опште и посебне услове, утврђене Конкурсом. Право учешћа на
Јавном конкурсу имају само лица која испуњавају кумулативно опште и посебне услове.
Начин располагања средствима из буџета Општине и друге обавезе уговорних страна
дефинишу се уговором, који корисник буџетских средстава закључује са председником општине
Алибунар као представником Општине.
Корисник средстава доставио је предлог програма. Према предлогу програма, укупна вредност
пројекта износи 50.000,00 динара, а очекивана средства из буџета општине Алибунар планирана су у
износу од 50.000,00 динара, док сопственог учешћа и средстава добијених из других извора нема.
Општинско веће је образовало Стручну комисију за оцену програма односно пројеката којима
се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (у даљем тексту:

Број 5– Страна 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

07.03.2019.

Комисија). Комисија је дана 27. фебруара 2019. године одржала седницу на којој је извршила
стручни преглед и дала оцену поднетих предлога. Комисија је у свом раду применила Пословник
Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016 и 1/2018).
Приликом оцене предлога програма, Комисија је користила следеће критеријуме:
1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог програма;
2) испуњеност услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених Законом и
Правилником;
3) усклађеност циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта из
члана 137. став 1. Закона о спорту, циљевима Националне стратегије развоја спорта у
Републици Србији и циљевима Програма развоја спорта у општини Алибунар;
4) квалитет предлога програма.
Након спроведеног поступка вредновања квалитета предлога програма, Комисија је утврдила
предлог, који је Општинско веће усвојило и донело Решење као у диспозитиву.
Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни
спор.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 403-42-4/2019-04
Алибунар, 07. марта 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Дакић, с.р.

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

43.
На основу члана 44Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 55. Статута општине Алибунар (''Сл.лист
општине Алибунар'', бр. 12/2008,13/2009,13/2011,15/2014 и 3/2015), председник општине
Алибунар доноси
РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗАДУЖЕНОГ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ
I
Одређује се Коса Николић, начелница Одељења за привреду, јавне службе и развој
Општинске управе општине Алибунар, да обавља послове лица задуженог за спровођење мера
популационе политике
II
Задатак овлашћеног лица је да:
1. прати прописе и утврђене мере из области популационе политике на нивоу Републике
Србије и стара се о примени тих мера на нивоу Општине Алибунар;
2. предузима мере и координира рад лица ангажованих на спровођењу мера популационе
политике на нивоу Општине Алибунар;
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3. сачињава изештаје о реализацији мера на нивоу Општине Алибунар и доставља их
председнику Општине и државним органима на њихов захтев;
4. пружа подршку имплементацији предложених мера популационе политике на нивоу
Општине Алибунар;
5. обавља и друге послове у складу са прописима, а у циљу спровођења мера популационе
политике у Општини Алибунар.
III
О праву лица из члана I на накнаду за рад одличиће председник Општине посебним актом
из своје надлежности.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу
општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 020-17/19-04
Алибунар, 04. марта 2019. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Душан Дакић, с.р.

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
44.
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар – Општинска управа
НАЧЕЛНИК
Број: 011-1-2/2019-03
Датум: 06.02.2019. године
Алибунар
На основу члана 144. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник РС'', број
18/2016), а у вези 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), Решења
број 013-48/2018-04 од 30.11.2018. године, в.д.начелник Општинске управе општине Алибунар
доноси
РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ

I
У Правилнику о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места
у Општинској управи општине Алибунар, број 011-1/2019-04 од 06.02.2019. године, приликом израде
настала је техничка грешка у куцању, тако да уместо код радног места ''нормативно-правни послови''
Одељења за послове Скупштине општине, председника општине и Општинског већа и помоћне
послове, у делу посебни услови ''поседовање сертификата за службеника за јавне набавке'', треба
да стоји у посебној организационој јединици Кабинет председника општине код радног места
''административно-документациони послови''.
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II
Ово Решење о исправци грешке на које је дата сагласност председника општине Алибунар,
почиње да производи правно дејство од дана ступања на снагу Правилника о измени и допуни
правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи општине Алибунар
број 011-1/2019-04 од 06.02.2019. године.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се на огласној табли Општинске
управе општине Алибунар.
В.Д.НАЧЕЛНИЦА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Сања Жебељан, с.р.
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САДРЖАЈ
ред.
бр.

ПРЕДМЕТ

стр.

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
38.
39.
40.
41.
42.

Решење о постављењу начелника Општинске управе општине Алибунар
Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање
програма у области спорта у 2019. години (ФК ''Владимировац'' Владимировац)
Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање
програма у области спорта у 2019. години (ФК ''Црвена звезда'' Н. Козјак)
Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање
програма у области спорта у 2019. години (ФК ''Добрица'' Добрица)
Решење о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање
програма у области спорта у 2019. години (Удружење одгајивача голубова српских
високолетача СС-397 ''Арап'' Владимировац)

1
2
4
6
7

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
43.

Решење о одређивању лица задуженог за спровођење мера популационе политике

9

АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
44.

Решење о исправци грешке (Правилник о измени и допуни Правилника о
организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине
Алибунар)
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