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Бесплатан примерак

Број 19

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
188.
На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-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 оцену пројеката удружења грађана, Општинско веће општине Алибунар на
својој 61. седници одржаној дана 18. јуна 2018. године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
ЗА 2018. ГОДИНУ
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 оцену пројеката удружења грађана (у даљем тексту: Комисија) и у складу са Јавним
конкурсом за суфинансирање програма и пројеката удружења грађана и невладиних организација
из буџета општине Алибунар за 2018. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2018) – у
даљем тексту: Јавни конкурс, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из
буџета Општине Алибунар за суфинансирање следећих пројеката у 2018. години:
1) за пројекат: ''Програмске активности у 2018.г.'', подносиоца Пројекта: Међуопштинска
организација глувих и наглувих из Панчева, укупан износ од 150.000 динара;
2) за пројекат: ''Функција и сређивање архиве манифестације позоришта Дани Румуна'',
подносиоца Пројекта: Савез аматерских позоришта Румуна из Алибунара, укупан износ
од 150.000 динара;
3) за пројекат: ''Међународни фестивал DOINA ROMANEASCA'', подносиоца Пројекта:
Удружење младих из Локава, укупан износ од 300.000 динара;
4) за пројекат: ''Моја будућа мама'', подносиоца Пројекта: Женска мултиетничка група из
Селеуша, укупан износ од 100.000 динара;
5) за пројекат: ''Програмске активности за 2018.г.'', подносиоца Пројекта: Црквено-градски
хор ''Света три јерарха'' из Алибунара, укупан износ од 150.000 динара;
6) за пројекат: ''Дуња и јесењи плодови'', подносиоца Пројекта: Удружење жена ''Вредне
руке Баната'', укупан износ од 200.000 динара;
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7) за пројекат: ''Дани Рома 2018.'', подносиоца Пројекта: ''Ромска снага – ROMENDJI ZOR''
из Иланџе, укупан износ од 100.000 динара;
8) за пројекат: ''Алибунарски позоришни дани'', подносиоца Пројекта: Позоришна група
''KONU ALEKU'' из Алибунара, укупан износ од 100.000 динара;
9) за пројекат: ''Промоција традиционалног народног стваралаштва'', подносиоца
Пројекта: Удружење ''Етно арт БРАКОС'' из Алибунара, укупан износ од 100.000
динара;
10) за пројекат: ''Одржавање традиције крајинске културе'', подносиоца Пројекта: Удружење
избеглица и колониста из Алибунара, укупан износ од 300.000,00 динара;
11) за пројекат: ''Дајте нам шансу'', подносиоца пројекта: Удружење грађана ''Деца Баната'',
укупан износ од 100.000,00 динара;
12) за пројекат: ''Редовне програмске активности за 2018. годину'', подносиоца пројекта:
Међуопштинска организација слепих из Панчева, укупан износ од 150.000,00 динара.
II
Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2018.
годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 39/2017).
III
На основу овог Решења, а у складу са одредбом члана 16. Правилника о начину
суфинансирања пројеката удружења грађана односно невладиних организација средствима
буџета општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 5/2018), председник Општине
и корисник средстава закључиће одговарајући уговор.
IV
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављено у ''Службеном
листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 400-59/2018-04
Датум: 18. јун 2018. године
АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Предраг Белић, с.р.

189.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007,
83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 24 Закона о јавном информисању и медијима
(''Сл.гласник РС'', број 83/2014, 58/2015 и 12/2016–аутентично тумачење), чланова 19-22.
Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања (''Службени гласник РС'', бр. 16/2016 и 8/2017), члана 58. Статута општине
Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2015 и 3/2015) и
Јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног
информисања на територији општине Алибунар у 2018. години (''Службени лист општине
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Алибунар'', бр. 5/2018), Општинско веће општине Алибунар на својој 61. седници одржаној дана
18. јуна 2018. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ПОДНЕТИХ
НА КОНКУРС ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
У 2018. ГОДИНИ

Члан 1.
ОБРАЗУЈЕ СЕ Стручна комисија за оцену пројеката поднетих на конкурс општине
Алибунар за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног
информисања на територији општине Алибунар у 2018. години (у даљем тексту: Стручна
комисија) у саставу:
1. Миодраг Мандић – на предлог Асоцијације независних електронских медија;
2. Кристина Ковач – на предлог Удружења новинара Србије;
3. Ненад Живковић – на предлог Друштва новинара Србије и Независног удружења
новинара Србије.
На основу члана 22. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања, Стручна комисија на својој првој седници бира
председника комисије.
Члан 2.
Задатак Стручне комисије је да оцени пројекте поднете на Конкурс према критеријумима
утврђеним Јавним конкурсом за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из
области јавног информисања на територији општине Алибунар у 2018. години и да предложи
Општинском већу општине Алибунар доношење одлуке о расподели средстава.
Уз предлог Стручна комисија је дужна да предложи и износ којим ће се финансирати
пројекти за које је Стручна комисија утврдила да испуњавају услове суфинансирања.
Члан 3.
Комисија је независна у свом раду, али је дужна да по завршетку поступка поднесе
Општинском већу општине Алибунар извештај о свом раду.
Члан 4.
Чланови Комисије имају право на накнаду за рад у Комисији, у складу са општинским
прописима којима се одређује накнада за рад у радним телима Општине Алибунар.
О праву из става 1. овог Решења посебним решењем одлучиће председник општине.
Члан 5.
Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине
Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-53/2018-04
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Датум. 18. јун 2018. године
АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Предраг Белић, с.р.

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
190.
На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС„ бр.
62/06. 65/08-др закон, 41/09 и 112/15), Одлуке о скидању усева на пољопривредном земљишту у
државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар бр. 320542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, председник општине Алибунар расписује
ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОТКУП ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
I
Позивају се заинтересована лица за откуп пољопривредних производа са
пољопривредног земљишта у државној својини, да општини Алибунар поднесу писане понуде.
II
Заитересована лица морају испуњавати следеће услове:
1. Неопходно је да заинтересовано лице обезбеди депозит
у износу од минимум
1.000.000,00 динара, (уплатом на рачун 840-3187741-38, модел 97, позив на број 74-202)
2. Лице ће откуп вршити по аконтационим ценама Дијаманта и Викторија групе, односно по
највишој цени, која не може бити мања од тржишне цене постигнуте на Продуктној берзиНови Сад на дан уплате,који је у исто време и дан издавања налога за продају од Радне
групе за скидање усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи
без правног основа на територији општине Алибунар,
3. Обрачун и плаћање откупљених пољопривредних производа ће се вршити у року од 24
сата од момента продаје истих.
III
Право учешћа по овом позиву имају лица која за откуп пољопривредних производа
доставе понуду у складу са овим јавним пoзивом.
IV
Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће бити разматране.
Понуде ће се рангирати по понуђеним ценама и другим финансијско – техничким
условима датим у понуди.
Минимална количина за откуп пољопривредних производа износи 100 тона по врсти
производа.
Најповољнији понуђач се обавезује да откупи најмање минималну количину производа
прописану у овом јавном позиву.
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Уколико најповољнији понуђач не откупи сву понуђену количину, општина задржава право
да закључли уговор са следећим најповољнијим понуђачем за преосталу количину преко
минимума
Општина Алибунар задржава право одабира лица за откуп пољопривредних производа са
којим ће закључити уговор о пословној сарадњи-отлуп пољопривредних производа са
пољопривредног земљишта у државној својини,по критеријумима понуђеним финансијским
условима у јавном позиву (уз обавезу истицања одредиве цене за сваку културу, с тим што се
понуђена цена не може односити на понуду другог понуђача ).
Понуде се подносе Општини Алибунар , Трг Слободе бр.4, у услужном центру, у
затвореним ковертима са назнаком „ОПШТИНА АЛИБУНАР - ЗА ОТКУП ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ПРОИЗВОДА“.
Рок за достављање понуде је до 25. 06. 2018. године до 14,00 часова.
Овај јавни позив биће објављен на огласним таблама Месних канцеларија и Месних
заједница на територији општине Алибунар, огласној табли Општинске управе општине Алибунар,
огласној табли Скупштине општине Алибунар и сајту општине Алибунар.
Број: 320-248/18-04
Датум: 18.06.2018. године
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

191.
На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', бр.
62/06. 65/08-др закон, 41/09 и 112/15), Одлуке о скидању усева на пољопривредном земљишту у
државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар бр. 320542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, председник општине Алибунар, на предлог Радне групе за
скидање усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи без правног
основа на територији општине Алибунар, расписује
ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ
СКЛАДИШТАРИМА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДИМА
I
Позивају се заинтересовани складиштари за пољопривредних производа, да општини
Алибунар поднесу писане понуде са условима складиштења.
II
Заинтересовани складиштари морају испуњавати следеће услове:
1. да поседују Решење о упису у Регистар привредних субјеката
пољопривредних производа.

за делатност складиштења

2. да испуњавају техничке карактеристике које обезбеђују извршење следећих обавеза:
- да пољопривредне производе које за рачун општина Алибунар, приме, кондиционирају,
складиште и чувају у складишту, у складу са техничко – технолошким условима за адекватно
чување којим се обезбеђује очувања квалитета и количине.
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- да у сваком тренутку мора на стању да има количину пољопривредних производа производа
која одговара књиговодственој евидинцији општине Алибунар;
- да у процесу складиштења, од пријема до испоруке пољопривредног производа о свом трошку
предузме све техничко технолошке и организационе мере, као и мере заштите рада сузбијања
складишњих штеточина дезинсекција-фумугација, дезинфекције и дератизације, како би се очувао
квалитет и здравствена исправност зрна, а уз што мање губитка, као и да у потпуности одговара
за све промене у количини и квалитету пољопривредних производа као и губитак, мањак, квар и
друге штете;
- да о извршеном складиштењу сачињава записник који потписују представник испоручиоца и
овлашћено лице складиштара. Квантитативни пријем се врши мерењем на баждареној колској
ваги складиштара, а квалитативни пријем се врши по основу сертификата о извршеној анализи
пољопривредних производа издат од стране акредитоване контролне куће који обезбеђује
складиштар. По извршеном пријему робе складиштар је дужан да у року од три дана достави
општини Алибунар потврду о складиштењу, магацински улаз и сертификат о квантитету и
кавлитету, овлашћене контролне куће;
- да врши изскладиштење и отпрему пољопривредних производа по писменом налогу општине
Алибунар, најкасније у року од три дана од дана пријема налога. Складиштар мора да заврши
испоруку роба у року који је прописала општина Алибунар, уз достављање потребне
документације (потврда о изскладиштењу робе, потписана и оверена, магацински излаз).
Приликом складиштења и отпреме робе складиштар је дужан да позове примаоца робе и
са њим сачини записник о отпреми и преузимању и да примерак достави општини Алибунар;
Складиштар ускладиштене пољопривредне производе у својим пословним књигама води
на ванбиланској евиденцији као власништво општина Алибунар.
У случају настанка евентуалне штете на ускладиштеним пољопривредним производима
складиштар је обавезан да у име општине Алибунар пријави и доказује околности и чињенице при
којима је штета настала.
3. Складиштар мора да располаже складиштем које испуњава следеће минималне услове:
складишни простор за чување пољопривредних производа;
складишни простор капацитета од најмање 300 тона зрнасте робе;
да има одговарајућу опрему којом се обзебеђује пријем и ускладиштење зрнастих
пољопривредних производа;
да поседује одговарајућу опрему којом се обезбеђује искладиштење пољопривредних
производа;
опрема за мерење количине и утврђивање квалитета пољопривредних производа мора да
има:
а. колску вагу за важећим уверењем којом се верификује њена техничка исправност и
исправност мерења;
б. опрему за узорковање зрнастих из транспортних средстава-ручне сонде које омогућују
узорковање у складу са прописима којима се уређује начин узимања;
в. акредитовану лабораторију или закључен уговора са акредитованом лабораторијом или
контролном кућом за контролу квалитета и кантитета пољопривредних производа;
III
Право учешћа по овом јавном позиву имају привредни субјкети који су:
1. уписани у регистар привредних субјекта за делатност складиштења пољопривредних
производа;
2. доставили понуду у складу са овим јавним позивом.
IV
Општина Алибунар задржава право одабира складиштара за складиштење
пољопривредних производа са којим ће закључити уговор о пословно техничкој сарадњи, по
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критеријуму понуђених финансијских и техничких услова складиштења и удаљености складишног
простора.
V
Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће бити разматране.
Понуде се поднесе искључиво у згради Општинске управе општине Алибунар, Трг
Слободе бр.4 у услужном центру, у затвореним ковертима са назнаком: “ОПШТИНА АЛИБУНАРПОНУДА ЗА ЈАВНА СКЛАДИШТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ“.
Рок за достављање понуда је 25. 06.2018. године до 14,00 часова.
Овај јавни позив биће објављен на огласним таблама Месних канцеларија и Месних
заједница на територији општине Алибунар, огласној табли Општинске управе општине Алибунар,
огласној табли Скупштине општине Алибунар и сајту општине Алибунар.

Број: 320-249/18-04
Алибунар, 18.06.2018. године
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

192.
На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', бр.
62/06. 65/08-др закон, 41/09 и 112/15), Одлуке о скидању усева на пољопривредном земљишту у
државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар бр. 320542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, председник општине Алибунар, расписује
TРЕЋИ ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ СКИДАЊА УСЕВА И ТРАНСПОРТ ПОЖЊЕВЕНЕ- ОБРАНЕ РОБЕ СА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
I
Позивају се заинтересована лица за вршење услуге скидања усева и транспорта
пожњевене-обране робе са пољопривредног земљишта у државној својини које се налазе
на територији општине Алибунар, да општини Алибунар поднесу писане понуде са
условима за вршење ове услуге

-

-

II
Заитересована лица морају испуњавати следеће услове:
на захтев Радног тела са спровођење Одлуке о скидању усева на пољопривредном
земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине
Алибунар ( у даљем тексту – Радно тело), изврши жетву-бербу пољопривредног усева и
транспорт пожњевене- обране робе у зависности од потреба општине Алибунар, а на
површинама, према динамици и диспозицији коју одреди Радно тело.
да спроведе све потребне мере безбедности и здравља на раду и против пожарне
заштите у складу са Законом о заштити од пожара („ Сл. Гласник РС бр. 111/09 и 20/15).
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Сви трошкови који настану у току реализације овог посла, а односе се на евентуалне
кварове, поправке, редовно одржавање механизације, као и сви остали овде поменути
трошкови везани за функционисање механизације, падају на терет пружаоца услуга.
да обезбеди гориво за жетву-бербу и превоз пожењвене робе до складишта
пољопривредних производа са којим општина Алибунар закључи уговор о пословнотехничкој сарадњи .

III
Право учешћа по овом позиву имају лица која
1. имају регистровану механизацију (комбајне, тракторе са приколицама, камионе и
слично) у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима ( „Сл. гласник РС“ број: 41/09,
53/10, 101/11, 32/13- одлука УС, 55/14, 96/15-др Закон и 9/16);
2. доставе понуду у складу са овим јавним позивом.
IV
Општина Алибунар ће извршити уплату накнаде на име извршене услуге жетвебрања према ценовнику задружног савеза Војводине (цена дата по 1 хектару пожњевенеобране површине), а за услуге трансорта најповољнија понуђена цена исказана по 1км
превоза са максималним капацитетом носивости транспортних средстава, које је лице
навело у понуди.
V
Општина Алибунар задржава право одабира лица за вршење услуга по овом јавном
позиву са којим ће закључити уговор о пословној-техничкој сарадњи.
VI
Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће бити разматране.
Понуде се подносе искључиво у згради Општинске управе општине Алибунар, Трг
Слободе бр.4, у услужном центру, у затвореним ковертима са назнаком „ОПШТИНА АЛИБУНАР ЗА СКИДАЊЕ УСЕВА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА“.
Рок за достављање понуде је 25.06.2018. године до 14,00 часова.
Овај јавни позив биће објављен на огласним таблама Месних канцеларија и Месних
заједница на територији општине Алибунар, огласној табли Општинске управе општине Алибунар,
огласној табли Скупштине општине Алибунар и сајту општине Алибунар.
Број: 320-250/18-04
Алибунар, 18.06.2018. године
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.
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