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135. 

 

На основу 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 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 

Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014, 3/2015 и 7/2019), Општинско веће општине 

Алибунар, на 89. седници од 24. маја 2019. године, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

О СКИДАЊУ УСЕВА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

КОЈЕ СЕ НАЛАЗИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се поступак и начин скидања усева са пољопривредног земљишта у 

државној својини које је обухваћено Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији Општине Алибунар које без правног основа користи правно или физичко 

лице за пољопривредну производњу. 

Скидање усева спровешће се на парцелама које се користе без правног основа за правна и 

физичка лица која не плате накнаду за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини и 

не поднесу доказ о плаћању накнаде. 

 

Члан 2. 

Скидање усева са пољопривредног земљишта из члана 1. ове Одлуке вршиће се као мера 

обезбеђења обавезе плаћања за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, у 

складу са законом. 

Скидање усева ће се извршити са парцела из става 1. ове Одлуке за које није утврђен 

корисник, односно са парцела које, без правног основа, користи непознато лице. 

 

Члан 3. 

Скидање усева обављаће се периодично, по доспећу усева за бербу-жетву. 

Скидање усева из става 1. овог члана обављаће се уз стручну и техничку помоћ: 

1. представника Општинске управе за послове пољопривреде; 

2. представника овлашћене геодетске организације са лиценцом за рад; 

3. Републичког пољопривредног инспектора; 

4. овлашћеног лица МУП РС, Полицијске станице у Алибунару, и 

5. представника пољочуварске службе. 
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Члан 4. 

Скидање усева вршиће се на основу Одлуке о скидању усева коју, на основу предлога Радне 

групе за скидање усева (у даљем тексту: Радна група), доноси председник Општине. 

Одлука из става 1. овог члана доноси се за сваку појединачну парцелу и садржи нарочито: 

катастарску општину; катастарски број и површину парцеле; површину која је засејана – засађена; 

врсту засејане – засађене културе; име и презиме, односно назив лица за које је утврђено да користи 

пољопривредно земљиште без правног основа, односно да се земљиште користи од стране 

непознатог лица; име и презиме, односно назив лица које је ангажовано да врши скидање усева; 

назив складиштара и место складиштења усева; дан, време и место одређено за скидање усева, као 

и друге наводе од значаја за скидање усева. 

Одлука из става 1. овог члана доноси се на основу валидне документације, а нарочито: 

извода из листа непокретности, записника пољочуварске службе, записника Републичке 

пољопривредне инспекције, извештаја комисије надлежне за закуп државног пољопривредног 

земљишта, скице заузећа парцеле и друге документације. Одлуку из става 1. ово члана извршиће 

Радна група. 

Уколико лице које без правног основа користи пољопривредно земљиште у државној својини 

плати накнаду за коришћење пољопривредног земљишта и достави доказ о уплати накнаде, 

председник Општине ће, на предлог Радне групе, укинути одлуку о скидању усева. 

Трошкове настале поводом скидања усева, ако је скидање усева започето, или је накнада за 

коришћење пољопривредног земљишта у државној својини плаћена непосредно пре започињања 

скидања усева, падају на трошак лица које користи пољопривредно земљиште без правног основа. 

Општина Алибунар може закључити вансудско поравнање за накнаду трошкова из става 5. 

овог члана ради накнаде трошкова насталих поводом скидања усева. Уколико лице које користи 

пољопривредно земљиште у државној својини одбије да закључи вансудско поравнање, поднеће се 

тужба надлежном суду. 

 

Члан 5. 

Након доношења Одлуке из члана 4. став 1. ове Одлуке, Радна група ће издавати 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 и то: 

1. овлашћеној геодетској организацији са лиценцом за рад за вршење премера, израду скида 

премера површине са које се скида усев, означавање граница парцела са које се скида усев 

и присуство приликом скидања усева; 

2. лицу ангажованом за скидање усева; 

3. лицу ангажованом за транспорт усева и 

4. лицу ангажованом за извршење услуге складиштења и контроле квалитета усева. 

Радна група обавештава Републичком пољопривредног инспектора и Полицијску станицу 

Алибунар о доношењу одлуке из члана 4. став 1. ове Одлуке. 

 

Члан 6. 

Радну групу из члана 4. став 1. ове Одлуке решењем образује Општинско веће општине 

Алибунар. 

Радна група има председника и четири члана и образује се као повремено радно тело до 

завршетка посла, односно до окончања периода скидања усева за агроекономску годину. 

У Радну групу из става 1. ове Одлуке именују се грађани, један члан Општинског већа 

општине Алибунар и један члан из Општинске управе општине Алибунар за послове пољопривреде. 

Задаци, надлежност, начин рада и одлучивања, права и обавезе чланова Радне групе, као и 

друга питања од значаја за рад Радне групе, одредиће се решењем о образовању Радне групе. 

Административне и стручно-техничке послове за потребе рада Радне групе обављаће 

Општинска управа општине Алибунар. 

 

Члан 7. 

Скинути усеви биће ускладиштени у складиштима лица са којима постоји закључен уговор о 

ускладиштењу, према прописима о складиштењу и чувању пољопривредних производа, о чему ће се 

старати Радна група. 
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Ускладиштени усеви ће одмах, а најкасније у року од 15 дана од дана ускладиштења, бити 

предати лицу које докаже да је власник усева и да је измирио обавезе плаћања накнаде за 

коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа. 

Уколико у року од 15 дана од дана ускладиштења лице из става 2. овог члана не пружи доказ 

да је власник усева, односно да је измирио обавезу плаћања накнаде за коришћење државног 

пољопривредног земљишта без правног основа, Радна група ће посебним актом наложити продају 

скинутих усева по тржишним условима и одредити да купац утврђени износ средстава уплати на 

рачун Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС. 

Уколико се ради о непознатом лицу које је користило државно пољопривредно земљиште без 

правног основа, скидање и продаја усева вршиће се из средстава буџета Општине Алибунар. 

Средства остварена од продаје усева биће уплаћена на рачун Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде РС. 

 

Члан 8. 

Надзор над спровођењем ове Одлуке вршиће Општинска управа општине Алибунар. 

 

Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине 

Алибунар''. 

 

 

Република Србија – АП Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 320-43/2019-04 

Алибунар, 24. маја 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Душан Дакић, с.р. 

 

 

136. 

 
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 и 7/2019) и 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 својој 89. седници одржаној дана 24. маја 2019. године расписује 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА  

И НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

           Укупан износ средстава намењених финансирању програма и пројеката удружења грађана и 

невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2019. годину износи 1.500.000,00 

(словима: једанмилионпетстохиљада) динара, и то: 

1) за културно-уметничко стваралаштво – 800.000,00 динара, 

2) за социјално-хуманитарне активности – 700.000,00 динара. 

           Средства по овом конкурсу додељују се невладиним организацијама (удружењима грађана) са 

територије општине Алибунар у складу са Одлуком о буџету општине Алибунар за 2019. годину за 

следеће области: 

- активности које се односе на јачање сарадње између владиног и цивилног сектора; 
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- афирмисање људских и мањинских права; 

- развој цивилног друштва; 

- социјална заштита; 

- здравствена заштита; 

- заштита деце и старих особа; 

- борачко-инвалидска заштита; 

- заштита лица са инвалидитетом; 

- подстицање наталитета; 

- превенција и заштита од болести зависности; 

- активности пензионерских организација; 

- афирмисање женских права; 

- превенција насиља; 

- хуманитарних пројеката и других пројеката који искључиво и непосредно следе јавне потребе 

Општине Алибунар и афирмацију грађанског активизма; 

- програми и пројекти за младе; 

- програми из области екологије; 

- развој културно-уметничког стваралаштва. 

Право учешћа на конкурсу имају невладине организације (удружења грађана) које су 

регистроване на територији општине Алибунар, односно имају седиште или огранак и делују на 

подручју општине Алибунар као општинске, међуопштинске или републичке организације. 

Невладина организација мора обезбедити учешће од најмање 10% од укупне вредности 

програма/пројекта. 

Једно удружење може учествовати само са једним предлогом пројекта. 
Минимални износ средстава који се додељује по пријави је 30.000,00 динара, а максимални 

износ је 200.000,00 динара. 
Невладина организација која није оправдала средства за претходну годину, не може 

конкурисати за средства по овом позиву. 

Сви пројекти које су подносиоци пријава на конкурс предали биће оцењени у складу са 

мерилима и критеријумима утврђених чланом 11. Правилника о начину суфинансирања пројеката 

удружења грађана односно невладиних организација средствима буџета општине Алибунар 

(''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2018). 

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 (Образац 1 – Образац за пријаву на 

Конкурс за суфинансирање пројеката удружења грађана на територији општине Алибунар), који 

чини саставни део конкурсне документације. Конкурсна документација се може преузети сваког 

радног дана у термину 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). 

Конкурсна пријава треба да садржи: 

- образац пријаве (Образац 1), 

- биографију координатора програма, 

- фотокопију решења о упису организације у Регистар, 

- фотокопију оснивачког акта (статута). 

Напомена: непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. 

По доношењу Одлуке о додели 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, Комисија за оцену 

пројеката удружења грађана, Трг слободе бр. 4, 26310 Алибунар, са назнаком: ''Пријава на 

конкурс за суфинансирање програма удружења грађана – не отварати'', поштом или предајом у 

шалтер-сали Општинске управе општине Алибунар. Пријаве послате на било који други начин (нпр. 

факсом или електронском поштом), или упућене на другу адресу, неће бити узете у разматрање. 

http://www.alibunar.org.rs/oglasiikonkursi
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Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса 
у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније до 
истека последњег дана утврђеног рока (према печату поште), без обзира на датум приспећа. 

Додатне информације у вези јавног конкурса могу се добити на телефон 013/642-105, сваког 

радног дана у времену од 08.00 до 14.00 часова. 

            

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 400-19/2019-04 

Алибунар, 24. маја 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

Душан Дакић, с.р. 

 
 
 

137. 
 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 
73/2010, … 95/2018), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 
12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014, 3/2015 и 7/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине Алибунар 
за 2018. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2018), Општинско веће општине 
Алибунар на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за 
финансије Општинске управе општине Алибунар, на 89. седници одржаној дана 24. маја 2019. 
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 2019. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2018), Раздео 
4 – Општинска управа, програмска активност 0602-0009, функција 112, позиција 56, економска 
класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 438.000,00 
(четристотридесетосамхиљада и 00/100) динара за исплату неисплаћених плата и накнада и за 
неискоришћени годишњи одмор за 2018. и 2019. годину, по споразуму бр. 53/2019 од 23.05.2019.г., 
закљученог између ЈП за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар и Пајевић 
Божидара из Алибунара. 
 

Члан 2. 
Средства из члана 1. овог Решења у износу од 438.000,00 динара распоређују се у оквиру 

Раздела 4 – Општинска управа, Програм 7, Програмска активност 0701-0002 – Управљање и 
одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 450 – Саобраћај, позиција 118, економска 
класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, извор 
финансирања 01 – приходи из буџета. 
 

Члан 3. 
Предметна средства пренеће се на рачун ЈП за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине 

Алибунар'' Алибунар, број 840-621743-15 код Министарства финансија РС – Управе за трезор. 
Корисник из члана 2. овог Решења обавезан је да користи наведена средства наменски – за 

намене за која се иста одобравају.  
По утрошку средстава корисник је у обавези да оправда добијена наменска средства. 
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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: 400-20/2019-04 
Алибунар, 24. маја 2019. године 
 
ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Душан Дакић, с.р. 
 

 

138. 

 

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 
… 95/2018), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 
13/2009, 13/2011, 15/2014, 3/2015 и 7/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2018. 
годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2018), Општинско веће општине Алибунар на 
предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансије 
Општинске управе општине Алибунар, на 89. седници одржаној дана 24. маја 2019. 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 2019. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2018), Раздео 4 – 
Општинска управа, програмска активност 0602-0009, функција 112, позиција 56, економска 
класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 10.000,00 (десетхиљада и 
00/100) динара за принудну наплату МЗ Добрица ради намирења новчаног потраживања извршног 
повериоца АПВ-Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад, а 
на основу пресуде Основног суда у Новом Саду, пословни број П-4219/18 од 19.10.2018.г. и на 
основу Закључка Републике Србије, Јавни извршитељ Далибор Лазић, број ИИ 160/2019 од 
10.05.2019.г. 
 

Члан 2. 
Средства из члана 1. овог Решења у износу од 10.000,00 динара распоређују се у оквиру 

Раздела 4 – Општинска управа, Програм 15, Програмска активност 0602-0002 – Функционисање 
месних заједница, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 
246, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела, 
извор финансирања 01 – приходи из буџета. 
 

Члан 3. 
Предметна средства пренеће се на рачун Месне заједнице Добрица, број 840-943645-41 код 

Министарства финансија РС – Управе за трезор. 
Корисник из члана 2. овог Решења обавезан је да користи наведена средства наменски – за 

намене за која се иста одобравају.  
По утрошку средстава корисник је у обавези да оправда добијена наменска средства. 

 
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: 400-21/2019-04 
Алибунар, 24. маја 2019. године 
 
ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Душан Дакић, с.р. 
 

 

 

 

 



 

С А Д Р Ж А Ј 
 

 

 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

135. Одлука о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се 
налази на територији општине Алибунар 

1 

136. Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана и 
невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2019. годину 

3 

137. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (повећање апропријације) 5 
138. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (повећање апропријације) 6 

   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

ред. 

бр. 
ПРЕДМЕТ 

стр. 


