
  

Година: 34. Алибунар, 23. септембар 2015. године Бесплатан примерак Број 33 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 
245. 

         На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 
129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине 
Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на основу извештаја Комисије за 
доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана 
односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 82. седници 
одржаној дана 23. септембра 2015. године доноси следећу 
 

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И 
ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 
I 

        На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за 
програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, а на основу 
извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте 
удружења грађана односно невладиних организација (у даљем тексту: Комисија) и у складу са 
Јавним конкурсом за финансирање програма и пројеката удружења грађана и невладиних 
организација из буџета општине Алибунар за 2015. годину (''Службени лист општине Алибунар'', 
бр. 2/2015) – у даљем тексту: Јавни конкурс, Општинско веће општине Алибунар расподељује 
средства из буџета Општине Алибунар за суфинансирање следећег пројекта: 

1) Удружењу ''Општинско удружење пензионера Алибунар'' из Алибунара, Трг слободе 

бр.5, за реализацију пројекта ''Традиционална манифестација пензионера 

Јужнобанатског округа-Панчевачког округа'', у износу од 100.000,00 (словима: 

стохиљада) динара. 

 
II 

         Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2015. 
годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 
31/2014, 10/2015 и 29/2015). 
 

III 
         На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. став 2. Правилника о начину и 
поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и 
пројекте удружења грађана односно невладиних организација (''Службени лист општине 
Алибунар'', бр. 6/2013 и 2/2014), председник Општине и корисник средстава закључиће 
одговарајући уговор. 
 

IV 
         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном 
листу општине Алибунар''. 
 
Република Србија 

СЛУЖБЕНИ 
ЛИСТ 
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
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Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 400-40/15-06 
Датум: 23. септембар 2015. године 
А Л И Б У Н А Р 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Предраг Белић, с.р. 
 
 

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
 

246. 
На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја у општини Алибунар за 2015. годину, број 320-120/2015-06 од 21. августа 2015. 
године, а у складу са активностима – мерама дефинисаним Програмом подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Алибунар за 2015. годину, 
Споразума о сарадњи између Гаранцијског фонда АП Војводине и општине Алибунар од 
04.06.2014. године, Уговора о регулисању међусобних односа између Гаранцијског фонда и 
општине Алибунар од 09.09.2015. године, као и у складу са чланом 13. Закона о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју, Општина Алибунар расписује 
 
 

К О Н К У Р С 
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА КАМАТЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА 

У износу од 1.500.000,00 динара 
 

1.Намена улагања 
 

Средствима из буџета општине Алибунар за 2015. годину извршиће се субвенционисање 
регистрованих пољопривредних газдинстава за набавку пољопривредне механизације и 
опреме, матичног стада и вишегодишњих засада воћа и винограда по Конкурсној линији 
Гаранцијског фонда АП Војводине. 
 

2.Коришћење субвенција 
 

Право на коришћење субвенција имају физичка лица – носиоци регистрованих 
породичних пољопривредних газдинстава, налогодавци по гаранцијама Гаранцијског фонда АП 
Војводине за дугорочне кредите у трајању од 5 (пет) година за набавку пољопривредне 
механизације и опреме одобрене у 2015. години. 

Ова лица морају испунити и следеће: 
 

- Опште услове 
 

1. пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Војводине; 
2. отворен наменски текући рачун у банци кредитору и пријављен Управи за аграрна 

плаћања као наменски текући рачун регистрованог пољопривредног газдинства; 
3. мање од 70 година живота на дан отплате последњег ануитета. 

 
- Посебне услове 

 
1. да средства реализују на подручју општине Алибунар; 
2. да имају пребивалиште на територији општине Алибунар; 
3. минимално одобрен износ дугорочног кредита износи 3.000 EUR, а максимално 25.000 

EUR (цео износ или део износа предмета кредитирања на који општина суфинансира 
део камате). 

 
3.Потребна документација за конкурисање 
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1. Предрачун предмета кредитирања исказан и у EUR; 
2. Потврда о статусу пољопривредног газдинства; 
3. Фотокопија картице наменског рачуна; 
4. Фотокопија Решења Пореске управе о пореском задужењу у последњих 12 месеци; 
5. Потврда Пореске управе да су измирене све пореске обавезе подносиоца Пријаве и 

члановима домаћинства; 
6. Фотокопија уговора о закупу пољопривредног земљишта или извод из катастра о 

власништву над земљиштем на којем је планирана инвестиција; 
7. Доказ о регистрованој сетвеној структури; 
8. Фотокопије личних карата подносиоца Пријаве и чланова домаћинства; 
9. Потврда о приходима чланова домаћинства; 
10. Изјава о повезаним лицима; 
11. Потврде пословних банака о износу промета и просека динарских и девизних рачуна за 

претходну годину; 
12. Доказ о уплати трошкова спровођења Конкурса. 

 
4.Услови и начин одобравања средстава 

 
Субвенције ће бити додељене регистрованим пољопривредним газдинствима са 

територије општине за суфинансирање дела камате за набавку пољопривредне механизације и 
опреме, матичног стада и вишегодишњих засада воћа и винограда, по Конкурсној линији 
Гаранцијског фонда АП Вовјодине и то путем плаћања редовне камате за прве три године у 
пуном фиксном износу до 7,5% на годишњем нивоу, или променљиве камате максимално до 
6,75%+6М Euribor на годишњем нивоу. У преосталом периоду од две године до укупне отплате 
кредита камату у укупном износу сноси апликант. 

Кредитни ануитети доспевају на наплату два пута у току године и то јуна и децембра 
месеца. 

О захтеву за коришћење субвенције, у делу који се односи на посебне услове, одлучује 
Комисија коју формира председник Општине Алибунар и доставља Фонду на коначно 
одлучивање. 

Међусобна правва и обавезе у вези са коришћењем субвенције уређују се Уговором који 
закључују Општина Алибунар и корисник средстава. 
 

5.Подношење захтева за коришћење средстава субвенције 
 

Захтев за коришћење субвенције са траженом документацијом у затровеној коверти 
доставља се Комисији (путем пријемног одељења општине – писарнице), са назнаком: 
''ЗАХТЕВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА КАМАТЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА''. 

 
Подносилац захтева може да оствари право на коришћење субвенција само по једном 

захтеву, а захтеве пристигле путем писарнице Општинске управе Комисија ће разматрати по 
систему првопристиглих захтева. 

Захтев и проложена документација, након разматрања од стране Комисије се прослеђују 
Гаранцијском фонду АП Војводине на коначно одлучивање. 

Непотпуни и неблаговремени захтеви неће бити разматрани. 
Лица која су остварила право на коришћење кредитних средстава и субвеницја по 

конкурсима Гаранцијског фонда из претходних година, а нису испунила своје обавезе у складу 
са тим конкурсима, немају право на кроишћење средстава по овом Конкурсу. 

 
Конкурс је отворен до 10.12.2015.године, или до утрошка средстава предвиђених 

овим Конкурсом. 
Све додатне информације и помоћ за прикупљање документације и попуњавање 

захтева могу се добити у канцеларији Одељења за привреду, јавне службе и развој 
(канцеларија 26). 

Контакт телефон: 013/641-355. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА АЛИБУНАР 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-128/2015-06 
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Датум: 15.09.2015.године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Предраг Белић, с.р. 
 
 

247. 
         На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007 и 
83/2014-др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', 
број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и Програма мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Алибунар за 2015. годину 
(''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 30/2015), председник Општине Алибунар дана 17. септембра 
2015. године доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА КАМАТЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА У 2015. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 
          ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за разматрање захтева за доделу субвенција за суфинансирање 
дела камате дугорочних кредита у 2015. години (у даљем тексту: Комисија), а према Конкурсу за 
доделу субвенција за суфинансирање дела камате дугорочних кредита, бр. 320-128/15-06 од 15. 
септембра 2015.г. (у даљем тексту: Конкурс). 
 

Члан 2. 
          Комисија се образује у следећем саставу: 

1. Ивица Росић из Банатског Карловца - председник Комисије; 
2. Мирослав Јокић из Банатског Карловца - члан Комисије; 
3. Синиша Гавранчић из Алибунара - члан Комисије. 

 
Члан 3. 

          Задатак Комисије је да прикупи захтеве, утврди испуњеност општих и посебних услова 
утврђених Конкурсом и донесе одговарајућу одлуку о поднетом захтеву. 
 

Члан 4. 
          Комисија је дужна да прати утрошак средстава по Конкурсу, који траје до утрошка 
планираних средстава. По утрошку средстава Комисија је дужна да поднесе извештај о раду 
председнику општине, а по усвајању извештаја престаје мандат Комисије, о чему ће председник 
општине донети посебан акт. 
 

Члан 5. 
          О праву Комисије на накнаду за рад одлучиће председник Општине посебним актом. 
 

Члан 6. 
          Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Алибунар 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 020-172/15-06 
Датум: 17. септембар 2015. године 
А Л И Б У Н А Р 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Предраг Белић, с.р. 
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ред. 
бр. ПРЕДМЕТ 

стр. 

 

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
 

245. Одлука о  расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и 
пројекте удружења грађана односно невладиних организација  

1 

 
АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

246. Конкурс за доделу субвенција за суфинансирање дела камате дугорочних кредита 
у износу од 1.500.000,00 динара 

2 

247. Решење о образовању Комисије за разматрање захтева за доделу субвенција за 
суфинансирање дела камате дугорочних кредита у 2015. години 

4 

   

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), Сања Стојмиров, Ана Растовић,  
Снежана Јовановић, Милан Матовић, Љиљана Керчобан, Зоран Масал,  

Саша Милосављевић и Предраг Мајсторовић 
ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар 


