
 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ 

АЛИБУНАР 

  

Година: 41. Алибунар, 31. октобар 2022. године Бесплатан примерак Број 29 

 

 
АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

263. 

 
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 127/2009, 

83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 58. Статута општине 

Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019-пречишћен текст), а на предлог Радне 

групе за скидање усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на 

територији општине Алибунар за агроекономску 2021/2022. годину, Општинско веће општине 

Алибунар, на својој 41. седници одржаној дана 28. октобра 2022. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА 

О АНГАЖОВАЊУ ПРУЖАЛАЦА УСЛУГЕ СКИДАЊА УСЕВА, ПРЕВОЗА И ОТКУПА 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 

Члан 1. 

У Решењу о изменама и допунама Решења о ангажовању пружалаца услуге скидања 

усева, превоза и откупа непосредном погодбом (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 25/2022), 

члан 3. мења се и гласи: 

''За пружање услуга скидања, превоза и откупа усева биће уговорена цена у износу од 

30.000,00 динара по хектару без ПДВ-а, а на основу испостављене фактуре пружаоца услуге''. 

 

Члан 2. 

Овлашћује се председник општине да уговором, који ће бити закључен са пружаоцем 

услуга које су предмет овог решења, предвиди обавезу општине Алибунар да из средстава буџета 

општине Алибунар намири сваку евентуалну штету коју претрпи пружалац услуге, а која је 

резултат штетног понашања познатих или непознатих лица према опреми у својини пружаоца 

услуге и која је учињена са циљем ометања реализације правног посла, који је предмет овог 

решења. 

 

Члан 3. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу 

општине Алибунар''. 

 

 

Република Србија – АП Војводина 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 320-124/2022-04 

Алибунар, 28. октобра 2022. године 
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ПРЕДСЕДНИЦА 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 

 

 

 

АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

 

264. 

 

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја општине Алибунар за 2022. годину, број 320-120/22-04  од 25.10.2022. године, уз 

Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о давању предходне 

сагласности на предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја оптине Алибунар за 2022. годину, број 320-40-08889/2020-09 од 23.09.2022. 

године, и Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о давању предходне 

сагласности на предлог измене Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја оптине Алибунар за 2022. годину, број 320-40-09755/2022-09 од 

21.10.2022. године, Председник општине Алибунар доноси: 

 

О Д Л У К У 

о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја пољопривреде- 

Назив мере: Регреси-регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 

 

 

I.  ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

- Основни циљ доделе неповратних средстава је подизање конкурентности производње на 

територији општине Алибунар. 

 

II.  СРЕДСТВА ЗА ДОДЕЛУ 

 

- Средства су обезбеђена чланом 9. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2022. годину 

(''Службени лист општине Алибунар'' број 26/2021 и 27/2022) у оквиру Раздела 4 – 

Општинска управа, Програма 5. – Развој пољопривреде, Програмска активност 0001 – 

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, функција 421, 

економска класификација 451, позиција 85, у износу од 2.000.000,00 динара, што чини део 

укупно планираних средстава на овој позицији. 

 

III.  КОРИСНИЦИ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА И КРИТЕРИЈУМИ СЕЛЕКЦИЈЕ 

- Право на коришћење средстaва за регрес за репродуктивни материјал (вештачко 

осемењавање)  има: 

1. Физичко лице/корисник – са регистрованим пољопривредним газдинством у активном 

статусу, а које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава ( у даљем тексту: 

Регистар) код Управе за трезор – Филијала Панчево – Експозитура Алибунар, у складу 

са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови 

регистрације, као и о  условима за пасиван статус пољопривредног газдинства (''Сл. 

гласник РС'' бр. 17/2013, 102/2015 и 6/2016), 

2. Физичко лице/корисник са пребивалиштем и производњом на територији општине  

Алибунар, 

3. Физичко лице/корисник који је измирио све обавезе на име локалних јавних прихода и 
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4. Физичко лице/корисник који поднесе рачун, фискални исечак или други веро- достојни 

финансијски документ са таксативним навођењем врсте услуга, односно добара и 

износима истих, са датумом издавања у периоду од 01.01.2022. године до дана 

подношења захтева. 

- Финансирани пројекти морају бити реализовани на територији општине Алибунар. 

- У оквиру једне пријаве подносилац може приложити више рачуна. 

- Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима конкурса биће 

прегледани по редоследу њиховог пристизања. Средства се одобравају по редоследу 

пријема потпуних захтева до утрошка средстава. 

- Са изабраним пољопривредним произвођачима закључује се уговор, којим се уређују 

међусобна права и обавезе изабраних корисника и општине Алибунар. 

 

IV.  ОГРАНИЧЕЊА ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

- Немају право учешћа на Конкурсу: 

1. Чланови Комисије за разматрање захтева за доделу средстава у циљу подршке 

спровођењу мера пољопривредне политике у општини Алибунар за 2022. годину и чланови 

њихових породичних домаћинстава 

 

- Корисници могу поднети само једну пријаву за доделу неповратних средстава за регрес за 

репродуктивни материјал (вештачко осемењавање). 

 

V.  ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

- Учесници конкурса своју заинтересованост изражавају подношењем пријаве (формулара), 

који се могу преузети на писарници Општинске управе Алибунар. 

- Конкурс и комплетна документација је објављена на сајту општине Алибунар 

www.alibunar.org.rs. Пријава је одштампана уз овај Конкурс и чини њен саставни део. 

- Пријаве са документацијом за Конкурс се подносе Комисији за разматрање захтева за 

доделу средстава у циљу подршке спровођењу мера пољопривредне политике у општини 

Алибунар за 2022.годину, на писарници Општинске управе Алибунар, ул. Трг слободе бр. 4, 

сваког радног дана од 7.00 до 15.00 сати. Конкурс је отворен од 1.11.2022. године до 

30.11.2022. године.  

- Неблаговремене пријаве, као и пријаве са некомплетном документацијом неће се узети у 

разматрање. 

- Уз пријаву се подноси и следећа документација: 

1. образац пријаве( читко попуњен), 

2. фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства, 

3. потврда надлежног општинског органа о измиреним обавезама на име локалних  јавних 

прихода, 

4. фотокопија рачуна, фискални исечак или други веродостојни финансијски документ са 

таксативним навођењем врсте услуга, односно добара и износима истих, са датумом 

издавања у периоду од 01.01.2022. године до дана подношења захтева, 

5. фотокопија личне карте или одштампани подаци са личне карте, 

6. фотокопија броја текућег рачуна (картица, итд.) и  

7. изјава 

 

VI.  ИНТЕЗИТЕТ ПОМОЋИ 

 

- Интезитет помоћи је 100% од укупних трошкова, без урачунатог пореза на додату 

вредност, а највише до 30.000,00 динара по кориснику. 

 

VII.  ДРУГО 

  

http://www.alibunar.org.rs/
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- Комисија за разматрање захтев за доделу средстава у циљу подршке спровођењу мера 

пољопривредне политике у општини Алибунар за 2022. годину задржава право за 

аутентично тумачење одредаба овог Конкурса и 

- Приликом закључивања уговора о додели неповратних средстава пољопривредници су 

обавезни да прикажу оригинална документа. 

 

 

Република Србија– АП Војводина 

Општина Алибунар 

Председник општине 

Број: 320-125/2022-04 

Дана: 31.10.2022.године 

 

Председник општине: 

Зорана Братић, с.р. 
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ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА - 2022 

РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ (ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ) РЕГИСТРОВАНИМ 

ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ 

Име и презиме  

Датум и место рођења  

ЈМБГ  

БПГ  

Место и адреса становања  

Број телефона, фиксни-мобилни  

Број личне карте, издата од  

Број пријављених чланова ПГ  

Број текућег рачуна у банци  

Назив банке  

ПОДАЦИ О ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊУ 

Назив центра за ВО / добављача 

репродуктивног материјала 

 

Укупан износ приложених рачуна 
 

ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1 Фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства 

2 Потврда надлежног општинског органа о измиреним обавезама на име локалних јавних прихода 

3 

Фотокопија рачуна, фискални исечак или други веродостојни финансијски документ  са 

таксативним навођењем врсте услуга, односно добара и износима истих, са датумом издавања у 

периоду од 01.01.2022. године до дана подношења захтева (може више ком.) 

4 Фотокопија личне карте или одштампани подаци са личне карте 

5 Фотокопија броја текућег рачуна (картица, итд.) 

6 Изјава 

МЕСТО И ДАТУМ ПОТПИС 

Алибунар , ____ . ____ . 2022.године  

ПРИЈАВЕ ПОПУНИТИ ЧИТКО И ШТАМПАНИМ СЛОВИМА 
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ИЗЈАВА 

 

 
Ја (име и презиме),  , 

из,   , 

улица , број  , 

(ЈМБГ:  ), 

у предмету подношења захтева за доделу неповратних средстава (регрес за 

репродуктивни материјал-вештачко осемењавање, регистрованим пољоприв- 

редним произвођачима на територији општине Алибунар у 2022. години) 

изјављујем под кривичном, прекршајном и материјалном одговорношћу: 

 
да нисам користио/ла средства и да нисам поднео/ла захтев за коришћење 

средстава из других извора на основу поднетих предрачуна / рачуна и остале 

документације  за доделу средстава по конкурсу општине Алибунар. 

МЕСТО И ДАТУМ ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА 

 

 
Алибунар, _____________ 2022.године 
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265. 

 

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја општине Алибунар за 2022. годину, број 320-120/22-04 од 25.10.2022. године, уз 

Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о давању предходне 

сагласности на предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја оптине Алибунар за 2022. годину, број 320-40-08889/2020-09 од 

23.09.2022.године, и Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о давању 

предходне сагласности на предлог измене Програма подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја оптине Алибунар за 2022. годину, број 320-40-09755/2022-09 

од 21.10.2022. године, Председник општине Алибунар доноси: 

 

О Д Л У К У 

о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја пољопривреде- 

Назив мере: Кредитна подршка – финансирање односно суфинансирање камате за 

пољопривредне кредите  

 

 

I. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

- Основни циљ доделе неповратних средстава је финансијска помоћ регистрованим 

пољопривредним произвођачима при отплати камате за краткорочне и дугорочне 

пољопривредне кредите, за прве три године кредитног периода, који подстичу развој 

пољопривреде на територији општине Алибунар. 

 

 II. СРЕДСТВА ЗА ДОДЕЛУ 

 

- Средства су обезбеђена чланом 9. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2022. годину 

(''Службени лист општине Алибунар'' број 26/2021 и 27/2022) у оквиру Раздела 4 – 

Општинска управа, Програма 5. – Развој пољопривреде, Програмска активност 0001 – 

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, функција 421, 

економска класификација 451,  позиција 85, у износу од 1.500.000,00 динара, што чини део 

укупно планираних средстава на овој позицији. 

 

 III. КОРИСНИЦИ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА И КРИТЕРИЈУМИ СЕЛЕКЦИЈЕ 

 

- Право на коришћење средства за кредитну подршку – финансирање/суфинансирање 

камата за пољопривредне кредите има: 

 

1. Физичко лице/корисник – са регистрованим пољопривредним газдинством у активном 

статусу, које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: 

Регистар) код Управе за трезор – Филијала Панчево – Експозитура Алибунар, у складу 

са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови 

регистрације, као и о  условима за пасиван статус пољопривредног газдинства (''Сл. 

гласник РС'' бр. 17/2013, 102/2015 и 6/2016 ), 

2. Физичко лице/корисник са пребивалиштем и производњом на територији општине  

Алибунар, 

3. Физичко лице/корисник који је измирио све обавезе на име локалних јавних прихода, 

4. Физичко лице/корисник који има закључен уговор о пољопривредном кредиту са 

банком или фондом, 

5. Физичко лице/корисник који поднесе потврду банке или фонда о износу ефективне 

камате која доспева за наплату у 2022. години у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. 

године и план отплате кредита; потврду банке или фонда о износу ефективне камате 
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која доспева за наплату од 01.01. до 31.12. сваке наредне године током прве три 

године кредитног периода и план отплате кредита и 

6. Физичко лице/корисник сноси све предходне трошкове, накнаде и трошкове у току 

одобравања и реализације кредита. 

- Финансирани пројекти морају бити реализовани на територији општине Алибунар. 

- У оквиру једне пријаве подносилац може приложити документацију за више 

пољопривредних кредита. 

- Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима конкурса биће 

прегледани по редоследу њиховог пристизања. Средства се одобравају по редоследу 

пријема потпуних захтева до утрошка средстава. 

- Са изабраним пољопривредним произвођачима закључује се уговор, којим се уређују 

међусобна права и обавезе изабраних корисника и општине Алибунар. 

 

IV. ОГРАНИЧЕЊА ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

- Немају право учешћа на Конкурсу: 

1. Чланови Комисије за разматрање захтева за доделу средстава у циљу подршке 

спровођењу мера пољопривредне политике у општини Алибунар за 2022. годину и 

чланови њихових породичних домаћинстава и 

2. Корисници кредита који не подстичу развој пољопривреде. 

- Корисници могу поднети само једну пријаву за доделу неповратних средстава за 

кредитну подршку – финансирање односно суфинансирање камата за 

пољопривредне кредите. 

 

V. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

- Учесници конкурса своју заинтересованост изражавају подношењем пријаве (формулара), 

који се могу преузети на писарници Општинске управе Алибунар. 

- Конкурс и комплетна документација је објављена на сајту општине Алибунар 

www.alibunar.org.rs. Пријава је одшампана уз овај Конкурс и чини њен саставни део. 

- Пријаве са документацијом за Конкурс се подносе Комисији за разматрање захтева за 

доделу средстава у циљу подршке спровођењу мера пољопривредне политике у општини 

Алибунар за 2022. годину, на писарници Општинске управе Алибунар, ул. Тргслободебр.4, 

сваког радног дана од 7.00 до 15.00 сати. Конкурс је отворен од 01.11.2022. године до 

30.11.2022. године. 

- Неблаговремене пријаве, као и пријав са некомплетном документацијом неће се узети у 

разматрање. 

- Уз пријаву сеподноси и следећа документација: 

1. образац пријаве(читко попуњен), 

2. фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства, 

3. потврда надлежног општинског органа о измиреним обавезама на име локалних јавних 

прихода, 

4. фотокопија закљученог уговора о пољопривредном кредиту са банком или фондом, 

5. потврду банке/фонда о износу ефективне камате која доспева за наплату у 2022. 

години у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године и план отплате кредита и 

потврду банке/фонда о износу ефективне камате која доспева за наплату од 01.01. до 

31.12. за сваку наредну годину током прве три године кредитног периода и план 

отплате кредита. 

6. фотокопија личне карте или одштампани подаци са личне карте, 

7. фотокопија броја текућег рачуна (картица, итд.) и  

8. изјава. 

 

VI. ИНТЕЗИТЕТ ПОМОЋИ 

 

http://www.alibunar.org.rs/
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- Интезитет помоћије 100%, а максимално до 60.000,00 динара по кориснику од износа 

укупне годишње ефективне камате за сваку годину кредитног периода краткорочног или 

дугорочног пољопривредног кредита, која доспева од 01.01.2022. до 31.12.2022. године и 

од 01.01. до 31.12. сваке наредне године током прве три године кредитног периода. 

 

VII. ДРУГО 

 

- Комисија за разматрање захтева за доделу средстава у циљу подршке спровођењу мера 

пољопривредне политике у општини Алибунар за 2022. годину задржава право за 

аутентично тумачење одредаба овог Конкурса и 

- Приликом закључивања уговора о додели неповратних средстава пољопривредници су 

обавезни да прикажуоригинална документа. 

 

 

РепубликаСрбија – АП Војводина 

Општина Алибунар 

Председник општине 

Број: 320-126/2022-04 

Дана: 31.10.2022. године 

 

Председник општине: 

Зорана Братић,с.р. 
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ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА - 2022 

КРЕДИТНА ПОДРШКА ФИНАНСИРАЊЕ-СУФИНАНСИРАЊЕ КАМАТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ  

РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ 

Име и презиме  

Датум и место рођења  

ЈМБГ  

БПГ  

Место и адреса становања  

Број телефона, фиксни-мобилни  

Број личне карте, издата од  

Број пријављених чланова ПГ  

Број текућег рачуна у банци  

Назив банке/фонда  

ПОДАЦИ О КРЕДИТУ 

Назив банке/фонда  

Намена кредита  

Датум склапања уговора са банком/фондом  

Рок отплате кредита  

Износ кредита  

ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1 Фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства 

2 Потврда надлежног општинског органа о измиреним обавезама на име локалних јавних прихода 

3 Фотокопија  закљученог уговор о пољопривредном кредиту са банком/фондом (може више ком.) 

4 

Потврда банке/фонда о износу камате која доспева за наплату у 2022-ој години у периоду од 

01.01.2022. до 31.12.2022. године и план отплате кредита; потврду банке/фонда о износу камате 

која доспева за наплату 01.01. до 31.12. за сваку наредну годину током прве три године кредитног 

периода и план отплате кредита 

5 Фотокопија личне карте или одштампани подаци са личне карте 

6 Фотокопија броја текућег рачуна (картица, итд.) 

7 Изјава 

МЕСТО И ДАТУМ ПОТПИС 

Алибунар, ____ . ____ . 2022.године  

ПРИЈАВЕ ПОПУНИТИ ЧИТКО И ШТАМПАНИМ СЛОВИМА 
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ИЗЈАВА 

 

 

Ја (име и презиме),   , 

из,    , 

улица  , број   , 

(ЈМБГ:   ), 

у предмету подношења захтева за доделу неповратних средстава (кредитна 

подршка финансирање-суфинансирање камата за пољопривредне кредите 

регистрованим пољопривредним произвођачима на територији општине 

Алибунар у 2022. години) изјављујем под кривичном, прекршајном и 

материјалном одговорношћу: 

 

да нисам користио/ла средства и да нисам поднео/ла захтев за коришћење 

средстава из других извора на основу поднетих предрачуна/рачуна, уговора, 

потврда за део камате пољопривредног кредита за чије финансирање-

суфинансирање аплицирам за  доделу средстава по конкурсу општине 

Алибунар. 

МЕСТО И 

ДАТУМ 

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА 

 

 

    Алибунар, _____________ 2022.године 
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266. 

 

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја општине Алибунар за 2022. Годину, број 320-120/22-04 од 25.10.2022. године, уз 

Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о давању предходне 

сагласности на предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја оптине Алибунар за 2022. годину, број 320-40-08889/2020-09 од 

23.09.2022.године, и Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о давању 

предходне сагласности на предлог измене Програма подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја оптине Алибунар за 2022. годину, број 320-40-09755/2022-09 

од 21.10.2022. године, Председник општине Алибунар доноси: 

 

О Д Л У К У 

о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја пољопривреде- 

Назив мере: инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава – набавка 

опреме за пчеларство и набавка нових пчелињих друштава  

 

 

 I. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

- Основни циљ доделе неповратних средстава је подизање конкурентности производње на 

територији општине Алибунар. 

 

 II. СРЕДСТВА ЗА ДОДЕЛУ 

 

- Средства су обезбеђена чланом 9. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2022. годину 

(''Службени лист општине Алибунар'', број 26/2021 и 27/2022) у оквиру Раздела 4 – 

Општинска управа, Програма 5. – Развој пољопривреде, Програмска активност 0001 – 

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, функција 421, 

економска класификација 451, позиција 85, у износу од 2.000.000,00 динара што чини део 

укупно планираних средстава на овој позицији. 

 

 III. КОРИСНИЦИ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА И КРИТЕРИЈУМИ СЕЛЕКЦИЈЕ 

 

- Право на коришћење средства за набавку опреме за пчеларство  има: 

1. Физичко лице/корисник – са регистрованим пољопривредним газдинством у активном 

статусу, а које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: 

Регистар) код Управе за трезор – Филијала Панчево – Експозитура Алибунар, у складу 

са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови 

регистрације, као и о  условима за пасиван статус пољопривредног газдинства (''Сл. 

гласник РС'' бр. 17/2013, 102/2015 и 6/2016), 

2. Физичко лице/корисник са пребивалиштем и производњом на територији општине  

Алибунар, 

3. Физичко лице/корисник који је измирио све обавезе на име локалних јавних прихода, 

4. Физичко лице/корисник који поднесе рачун/предрачун, фискални исечак или уговор о 

куповини опреме за пчеларство или нових пчелињих друштава, 

5. Физичко лице/корисник са 5-500 кошница.  

- Финансирани пројекти морају бити реализовани на територији општине Алибунар. 

- У оквиру једне пријаве подносилац може приложити документацију за набавку више 

опрема за пчеларство или више нових пчелињих друштава. 

- Подносилац пријаве може приложити документацију само по једном основу (или за набавку 

опреме за пчеларство или за набавку нових пчелињих друштава). 
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- Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима конкурса биће 

прегледани по редоследу њиховог пристизања. Средства се одобравају по редоследу 

пријема потпуних захтева до утрошка средстава. 

- Са изабраним пољопривредним произвођачима закључује се уговор, којим се уређују 

међусобна права и обавезе изабраних корисника и општине Алибунар. 

 

  IV. ОГРАНИЧЕЊА ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

- Немају право учешћа на Конкурсу: 

1. чланови Комисије за разматрање захтева за доделу средстава у циљу подршке 

спровођењу мера пољопривредне политике у општини Алибунар за 2022. годину, и 

чланови њихових породичних домаћинстава и  

2. физичко лице/корисник који има мање од 5 или више од 500 кошница/пчелињих 

друштава 

- Корисници могу поднети само једну пријаву за доделу неповратних средстава за набавку 

опреме за пчеларство или набавку нових пчелињих друштава. 

 

V. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

- Учесници конкурса своју заинтересованост изражавају подношењем пријаве (формулара), 

који се могу преузети на писарници Општинске управе Алибунар. 

- Конкурс и комплетна документација је објављена на сајту општине Алибунар 

www.alibunar.org.rs. Пријава је одштампана уз овај Конкурс и чини њен саставни део. 

- Пријаве са документацијом за Конкурс се подносе Комисији за разматрање захтева за 

доделу средстава у циљу подршке спровођењу мера пољопривредне политике у општини 

Алибунар за 2022. годину, на писарници Општинске управе Алибунар, ул. Трг слободе бр. 

4, сваког радног дана од 7.00 до 15.00 сати. Конкурс је отворен од 1.11.2022. године до 

30.11.2022. године.  

- Неблаговремене пријаве, као и пријаве са некомплетном документацијом неће се узети у 

разматрање. 

- Уз пријаву се подноси и следећа документација: 

- образац пријаве (читко попуњен), 

- фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства, 

- потврда надлежног општинског органа о измиреним обавезама на име локалних  

јавних прихода, 

- извод из регистра пољопривредног газдинства – животиње где се види број 

пријављених кошница за 2022. годину или потврда надлежне ветеринарске станице о 

евидентираном  бројном стању кошница ( не старија од месец дана од дана 

подношења захтева ), 

- рачун или уговор о куповини, фискални исечак или други веродостојни финансијски 

документ са таксативним навођењем врсте добара и износима истих, са датумом 

издавања у периоду од 01.01.2022. године до дана подношења захтева, 

- фотокопија личне карте или одштампани подаци са личне карте, 

- фотокопија броја текућег рачуна (картица, итд.) и  

- изјава. 

 

VI. ИНТЕЗИТЕТ ПОМОЋИ 

 

- Интезитет помоћи је 100% од укупних тршкова, без урачунатог пореза на додату вредност, 

а највише до износа од 30.000,00 динара по кориснику. 

 

VII. ДРУГО 

 

http://www.alibunar.org.rs/
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- Комисија за разматрање захтева за доделу средстава у циљу подршке спровођењу мера 

пољопривредне политике у општини Алибунар за 2022. годину задржава право за 

аутентично тумачење одредаба овог Конкурса и 

- Приликом закључивања уговора о додели неповратних средстава пољопривредници су 

обавезни да прикажу оригинална документа, а корисници који су у пријави доставили 

предрачун имају обавезу да доставе доказ (фискални исечак-рачун, извод из банке), 

Комисији за разматрање захтева за доделу средстава у циљу подршке спровођењу мера 

пољопривредне политике у општини Алибунар за 2022. годину, да су извршили набавку 

опреме за пчеларство или пчелињих друштава. 

 

Република Србија – АП Војводина 

Општина Алибунар 

Председник општине 

Број: 320-127/2022-04 

Дана: 31.10.2022. године 

 

Председник општине: 

Зорана Братић, с.р. 
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ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА - 2022 

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА 

ПЧЕЛАРСТВО ИЛИ НАБАВКА НОВИХ ПЧЕЛИЊИХ ДРУШТАВА РЕГИСТРОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ 

ПРОИЗВОЂА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ 

Име и презиме  

Датум и место рођења  

ЈМБГ  

БПГ  

Место и адреса становања  

Број телефона, фиксни-мобилни  

Број личне карте, издата од  

Број пријављених чланова ПГ  

Број текућег рачуна у банци  

Назив Банке  

ПОДАЦИ О ОПРЕМИ ЗА ПЧЕЛАРСТВО И ПЧЕЛИЊИМ ДРУШТВИМА 

Назив добављача 
 

Укупна купопродајна цена 
 

ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1 Фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства 

2 Потврда надлежног општинског органа о измиреним обавезама на име локалних јавних прихода 

3 

Извод из регистра пољопривредног газдинства – животиње где се види број пријављених кошница 

за 2021. годину или потврда надлежне ветеринарске станице о евидентираном бројном стању 

кошница (не старија од месец дана од дана подношења захтева) 

4 
 Рачун,фискални исечак или уговор о куповини опреме за пчеларство или куповини нових 

пчелињих друштава (може више ком.) 

5 Фотокопија личне карте или одштампани подаци са личне карте 

6 Фотокопија броја текућег рачуна (картица, итд.) 

7 Изјава 

МЕСТО И ДАТУМ ПОТПИС 

Алибунар , ____ . ____ . 2022.године  

ПРИЈАВЕ ПОПУНИТИ ЧИТКО И ШТАМПАНИМ СЛОВИМА 
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ИЗЈАВА 

 

 
Ја (име и презиме),   , 

из,    , 

улица  , број   , 

(ЈМБГ:   ), 

у предмету подношења захтева за доделу неповратних средстава  (набавка опреме 

за пчеларство или нових пчелињих друштава) регистрованим пољопривредним 

произвођачима на територији општине Алибунар у 2022.години изјављујем под 

кривичном, прекршајном и материјалном одговорношћу: 

 
да нисам користио/ла средства и да нисам поднео/ла захтев за коришћење 

средстава из других извора на основу поднетих  рачуна за доделу средстава по 

конкурсу општине Алибунар. 

МЕСТО И ДАТУМ ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА 

 

 
Алибунар, _____________ 2022.године 
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267. 

 

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја општине Алибунар за 2022. годину, број 320-120/22-04 од 25.10.2022. године, уз 

Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о давању предходне 

сагласности на предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја оптине Алибунар за 2022.годину, број 320-40-08889/2020-09 од 23.09.2022.године, 

и Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о давању предходне 

сагласности на предлог измене Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја оптине Алибунар за 2022.годину број, 320-40-09755/2022-09 од 

21.10.2022. године, Председник општине Алибунар доноси: 

 

О Д Л У К У 

о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја пољопривреде- 

Назив мере: Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 

 

 

 I. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

- Основни циљ доделе неповратних средстава је финансијска помоћ при осигурање усева, 

плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња која подстиче развој 

пољопривреде на територији општине Алибунар. 

 

II. СРЕДСТВА ЗА ДОДЕЛУ 

 

- Средства су обезбеђена чланом 9. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2022. годину 

(''Службени лист општине Алибунар'' број 26/2021 и 27/2022) у оквиру Раздела 4 – 

Општинска управа, Програма 5. – Развој пољопривреде, Програмска активност 0001 – 

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, функција 421, 

економска класификација 451, позиција 85, у износу од  2.500.000,00 динара што чини део 

укупно планираних средстава на овој позицији. 

 

 III. КОРИСНИЦИ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА И КРИТЕРИЈУМИ СЕЛЕКЦИЈЕ 

 

- Право на коришћење средства за финансијску помоћ при осигурању усева, плодова, 

вишегодишњих засада, расадника и животиња  има: 

1. Физичко лице/корисник – са регистрованим пољопривредним газдинством у активном 

статусу, а које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: 

Регистар) код Управе за трезор – Филијала Панчево – Експозитура Алибунар, у складу 

са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови 

регистрације, као и о  условима за пасиван статус пољопривредног газдинства (''Сл. 

гласник РС'', бр. 17/2013, 102/2015 и 6/2016), 

2. Физичко лице/корисник са пребивалиштем и производњом на територији општине  

Алибунар, 

3. Физичко лице/корисник који је измирио све обавезе на име локалних јавних прихода,  

4. Физичко лице/корисник коме се предмет осигурања налази  у потпуности или највећим 

делом на територији општине Алибунар, 

5. Физичко лице/корисник који има закључен уговор о осигурању са осигуравајућом 

организацијом или полису осигурања и   

6. Физичко лице/корисник који достави потврду осигуравајуће организације о износу 

плаћене премије осигурања без урачунатог пореза на додату вредност, која доспева 

за наплату у 2022. години у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године. 

- У оквиру једне пријаве подносилац може приложити документацију за више осигурања. 
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- Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима конкурса биће 

прегледани по редоследу њиховог пристизања. Средства се одобравају по редоследу 

пријема потпуних захтева до утрошка средстава. 

- Са изабраним пољопривредним произвођачима закључује се уговор, којим се уређују 

међусобна права и обавезе изабраних корисника и општине Алибунар. 

 

IV. ОГРАНИЧЕЊА ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

- Немају право учешћа на Конкурсу: 

1. Чланови Комисије за разматрање захтева за доделу средстава у циљу подршке 

спровођењу мера пољопривредне политике у општини Алибунар за 2022. годину  и 

чланови њихових породичних домаћинстава 

- Корисници могу поднети само једну пријаву за доделу неповратних средстава за 

финансијску подршку при осигурању усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и 

животиња. 

 

V. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

- Учесници конкурса своју заинтересованост изражавају подношењем пријаве (формулара), 

који се могу преузети на писарници Општинске управе Алибунар. 

- Конкурс и комплетна документација је објављена на сајту општине Алибунар 

www.alibunar.org.rs. Пријава је одштампана уз овај Конкурс и чини њен саставни део. 

- Пријаве са документацијом за Конкурс се подносе Комисији за разматрање захтева за до- 

делу средстава у циљу подршке спровођењу мера пољопривредне политике у општини 

Алибунар за 2022. годину, на писарници Општинске управе Алибунар, ул. Трг слободе бр. 

4, сваког радног дана од 7.00 до 15.00 сати. Конкурс је отворен од  01.11.2022. године  до 

30.11.2022. године.  

- Неблаговремене пријаве, као и пријаве са некомплетном документацијом неће се узети у 

разматрање. 

- Уз пријаву се подноси и следећа документација: 

1. образац пријаве(читко попуњен), 

2. фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства, 

3. потврда надлежног општинског органа о измиреним обавезама на име локалних  

јавних прихода, 

4. фотокопија закљученог уговора о осигурању/полиса осигурања са осигуравајућом 

организацијом, 

5. потврда осигуравајуће организације о износу плаћене премије осигурања без 

урачунатог пореза, која доспева за наплату у 2022. години у периоду од 01.01.2022. до 

31.12.2022. године, 

6. фотокопија личне карте или одштампани подаци са личне карте, 

7. фотокопија броја текућег рачуна (картица, итд.) и  

8. изјава 

 

VI. ИНТЕЗИТЕТ ПОМОЋИ 

 

- Интезитет помоћи за полисе осигурања  од штета на усевима, плодовима, вишегодишњим 

засадима, расадницима и животињама  износи  40% од висине премије осигурања, без 

урачунатог пореза на додату вредност, а највише до  80.000,00 динара  по кориснику. 

 

VII. ДРУГО 

 

- Комисија за разматрање захтева за доделу средстава у циљу подршке спровођењу мера 

пољопривредне политике у општини Алибунар за 2022. годину задржава право за 

аутентично тумачење одредаба овог Конкурса и 

http://www.alibunar.org.rs/
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- Приликом закључивања уговора о додели неповратних средстава пољопривредници су 

обавезни да прикажу оригинална документа. 

 

Република Србија – АП Војводина 

Општина Алибунар 

Председник општине 

Број: 320-128/2022-04 

Дана: 31.10.2022.године 

 

Председник општине: 

Зорана Братић, с.р. 
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ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА - 2022 

ОСИГУРАЊЕ УСЕВА, ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА  

РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ 

Име и презиме  

Датум и место рођења  

ЈМБГ  

БПГ  

Место и адреса становања  

Број телефона, фиксни-мобилни  

Број личне карте, издата од  

Број пријављених чланова ПГ  

Број текућег рачуна у банци  

Назив Банке  

ПОДАЦИ О ОСИГУРАЊУ 

Осигуравајућа организација и седиште  

Врста / назив осигурања  

Датум  

Премија осигурања-укупан износ  
 

ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1 Фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства 

2 Потврда надлежног општинског органа о измиреним обавезама на име локалних јавних прихода 

3 
Фотокопија  закљученог уговора о осигурању / полиса осигурања, са осигуравајућом 

организацијом (може више ком.) 

4 

Потврда осигуравајуће организације о износу плаћене премије осигурања без урачунатог пореза, 

која доспева за наплату у 2022-ој години у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године (може 

више ком.) 

5 Фотокопија личне карте или одштампани подаци са личне карте 

6 Фотокопија броја текућег рачуна (картица, итд.) 

7 Изјава 

МЕСТО И ДАТУМ ПОТПИС 

Алибунар , ____ . ____ . 2022.године  

ПРИЈАВЕ ПОПУНИТИ ЧИТКО И ШТАМПАНИМ СЛОВИМА 
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ИЗЈАВА 

 

 
Ја (име и презиме),   , 

из,    , 

улица  , број   , 

(ЈМБГ:   ), 

у предмету подношења захтева за доделу неповратних средстава (осигурање усева, 

плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња регистрованим 

пољопривредним произвођачима на територији општине Алибунар  у 2021. години) 

изјављујем под кривичном, прекршајном и материјалном одговорношћу: 

 
да нисам користио/ла средства и да нисам поднео/ла захтев за коришћење 

средстава из других извора за део премије осигурања на основу поднетих 

предрачуна / рачуна, уговора, потврда за доделу средстава по конкурсу општине 

Алибунар. 

МЕСТО И ДАТУМ ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА 

 

 
Алибунар, _____________2022.године 
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268. 

 

На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја општине Алибунар за 2022. годину, број 320-120/22-04 од 25.10.2022. године, уз 

Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о давању предходне 

сагласности на предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја оптине Алибунар за 2022.годину, број 320-40-08889/2020-09 од 23.09.2022.године, 

и Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о давању предходне 

сагласности на предлог измене Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја оптине Алибунар за 2022.годину број, 320-40-09755/2022-09 од 

21.10.2022. године, Председник општине Алибунар доноси: 

 

 О Д Л У К У 

о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја пољопривреде - 

Назив мере: Суфинансирање трошкова ветеринарских услуга и набавке лекова, вакцина и 

витамина за одгајиваче говеда, свиња, оваца, коза и живине 

 

I. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

- Основни циљ доделе неповратних средстава је финансијска помоћ за исплату трошкова 

ветеринарских услуга и набавке лекова, вакцина и витамина за одгајиваче говеда, свиња, 

оваца, коза и живине на територији општине Алибунар. 

 

II. СРЕДСТВА ЗА ДОДЕЛУ 

- Средства су обезбеђена чланом 9. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2022. годину 

(''Службени лист општине Алибунар'' број 26/2021 и 27/2022) у оквиру Раздела 4 – 

Општинска управа, Програма 5. – Развој пољопривреде, Програмска активност 0001 – 

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, функција 421, 

економска класификација 451, позиција 85, у износу од  2.000.000,00 динара што чини део 

укупно планираних средстава на овој позицији. 

 

III. КОРИСНИЦИ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА И КРИТЕРИЈУМИ СЕЛЕКЦИЈЕ 

- Право на коришћење средства за подршку при исплати трошкова ветеринарских услуга и 

набавке лекова, вакцина и витамина за одгајиваче говеда, свиња, оваца, коза и живине има: 

1. Физичко лице/корисник – са регистрованим пољопривредним газдинством у активном 

статусу, а које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: 

Регистар) код Управе за трезор – Филијала Панчево – Експозитура Алибунар, у складу 

са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, 

као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства (''Сл. гласник РС'', бр. 

17/2013, 102/2015 и 6/2016), 

2. Физичко лице/корисник са пребивалиштем и производњом на територији општине  

Алибунар, 

3. Физичко лице/корисник који је измирио све обавезе на име локалних јавних прихода, 

4. Физичко лице/корисник који поднесе потврду надлежне ветеринарске станице о 

евидентираном бројном стању грла говеда, свиња, оваца, коза и живине или подаци о 

регистрованом газдинству – прилог 4, не старији од месец дана од дана подношења 

захтева, 

5. Физичко лице/корисник који поднесе рачун, фискални исечак или други веродостојни 

финансијски документ са таксативним навођењем врсте услуга, односно добара и 

износима истих, са датумом издавања у периоду од 01.01.2022. године до дана 

подношења захтева. 

- Финансирани пројекти морају бити реализовани на територији општине Алибунар. 

- У оквиру једне пријаве подносилац може приложити више рачуна. 
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- Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима конкурса биће 

прегледани по редоследу њиховог пристизања. Средства се одобравају по редоследу 

пријема потпуних захтева до утрошка средстава. 

- Са изабраним пољопривредним произвођачима закључује се уговор, којим се уређују 

међусобна права и обавезе изабраних корисника и општине Алибунар. 

   

IV. ОГРАНИЧЕЊА ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

- Немају право учешћа на Конкурсу: 

1. Чланови Комисије за подстицање развоја пољопривреде општине Алибунар, нити 

чланови њихових породичних домаћинстава 

- Корисници могу поднети само једну пријаву за доделу неповратних средстава за 

суфинансирање трошкова ветеринарских услуга и набавке лекова, вакцина и витамина. 

 

V. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

- Учесници конкурса своју заинтересованост изражавају подношењем пријаве (формулара), 

који се могу преузети на писарници Општинске управе Алибунар. 

- Конкурс и комплетна документација је објављена на сајту општине Алибунар 

www.alibunar.org.rs. Пријава је одшампана уз овај Конкурс и чини њен саставни део. 

- Пријаве са документацијом за Конкурс се подносе Комисији за подстицање развоја 

пољопривреде општине Алибунар, на писарниси Општинске управе Алибунар, ул. Трг 

слободе бр. 4, сваког радног дана од 7.00 до 15.00 сати. Конкурс је отворен од 1.11.2022. 

године до 30.11.2022. године.  

- Неблаговремене пријаве, као и пријаве са некомплетном документацијом неће се узети у 

разматрање. 

- Уз пријаву се подноси и следећа документација: 

1. образац пријаве, 

2. фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства, 

3. потврда надлежног општинског органа о измиреним обавезама на име локалних  јавних 

прихода, 

4. фотокопија рачуна, фискални исечак или други веродостојни финансијски документ са 

таксативним навођењем врсте услуга, односно добара и износима истих, са датумом 

издавања у периоду од 01.01.2022. године до дана подношења захтева, 

5. фотокопија личне карте или одштампани подаци са личне карте, 

6. фотокопија броја текућег рачуна (картица, итд.) и  

7. изјава. 

 

VI. ИНТЕЗИТЕТ ПОМОЋИ 

- Интезитет помоћи је 100% од укупних тршкова, а највише до 20.000,00 динара по 

кориснику. 

 

VII. ДРУГО 

- Комисија за подстицање развоја пољопривреде општине Алибунар задржава право за 

аутентично тумачење одредаба овог Конкурса. 

- Приликом закључивања уговора о додели неповратних средстава пољопривредници су 

обавезни да прикажу оригинална документа. 

 

Република Србија – АП Војводина 

Општина Алибунар 

Председник општине 

Број: 320-129/2022-04 

Дана: 31.10.2022. године 

 

Председник општине: 

Зорана Братић, с.р. 

http://www.alibunar.org.rs/
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ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ НЕПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА - 2022 

СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ВЕТЕРИНАРСКИХ УСЛУГА И НАБАВКЕ ЛЕКОВА, ВАКЦИНА И 

ВИТАМИНА ЗА ОДГАЈИВАЧЕ ГОВЕДА. СВИЊА, ОВАЦА, КОЗА И ЖИВИНЕ РЕГИСТРОВАНИМ 

ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ 

Име и презиме  

Датум и место рођења  

ЈМБГ  

БПГ  

Место и адреса становања  

Број телефона, фиксни-мобилни  

Број личне карте, издата од  

Број пријављених чланова ПГ  

Број текућег рачуна у банци  

Назив Банке  

ПОДАЦИ О ВЕТЕРИНАРСКИМ УСЛУГАМА 

Назив ветеринарске станице и седиште  

Врста и назив услуга / лекова / вакцина / 

витамина 

 

Укупан износ приложених рачуна  

ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1 Фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства 

2 Потврда надлежног општинског органа о измиреним обавезама на име локалних јавних прихода 

3 
Потврда надлежне ветеринарске станице о евидентираном бројном стању грла говеда односно свиња 

(подаци о газдинству), не старија од месец дана од дана подношења захтева 

4 

Фотокопија рачун, фискални исечак или други веродостојни финансијски докуменат  са таксативним 

навођењем врсте услуга, односно добара и износима истих, са датумом издавања у периоду од 01.01.2022. 

године до дана подношења захтева (може више ком.) 

5 Фотокопија личне карте или одштампани подаци са личне карте 

6 Фотокопија броја текућег рачуна (картица, итд.) 

7 Изјава 

МЕСТО И ДАТУМ ПОТПИС 

Алибунар,  ____ . ____ . 2021.године 
 

ПРИЈАВЕ ПОПУНИТИ ЧИТКО И ШТАМПАНИМ СЛОВИМА 
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ИЗЈАВА 

 

 
Ја (име и презиме),   , 

из,    , 

улица  , број   , 

(ЈМБГ:   ), 

у предмету подношења захтева за доделу неповратних средстава (Суфинансирање 

трошкова ветеринарских услуга и набавке лекова, вакцина и витамина за 

одгајиваче говеда, свиња, оваца, коза и живине) изјављујем под кривичном, 

прекршајном и материјалном одговорношћу: 

 
да нисам користио/ла средства и да нисам поднео/ла захтев за коришћење 

средстава из других извора за суфинансирање трошкова ветеринарских услуга и 

набавке лекова, вакцина и витамина на основу поднетих предрачуна / рачуна, 

уговора, потврда за доделу средстава по конкурсу општине Алибунар. 

МЕСТО И ДАТУМ ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА 

 

 
Алибунар, _____________2022.године 
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269. 

 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-
др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар – 
пречишћен текст(''Службени лист општине Алибунар'', број 22/2019) и Програма подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Алибунар за 2022. 
годину (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 28/2022), председник Општине Алибунар дана 31. 
октобра 2022. године доноси 
 

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

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА У ЦИЉУ ПОДРШКЕ  
СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ  

У ОПШТИНИ АЛИБУНАР ЗА 2022. ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за разматрање захтева за доделу средстава у циљу подршке 

спровођењу мера пољопривредне политике у Општини Алибунар за 2022. годину (у даљем тексту: 
Комисија), а према конкурсима које ће председник општине расписати у складу са Програмом 
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини 
Алибунар за 2022. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 28/2022). 
 

Члан 2. 
Комисија се образује у следећем саставу: 
1. Лавинел Ардељан, члан Општинског већа општине Алибунар - председник Комисије; 
2. Ивица Росић, руководилац Групе за пољопривреду у Одељењу за привреду, јавне 

службе и развој Општинске управе - члан Комисије; 
3. Лавинел Мургу, запослен у Групи за пољопривреду у Одељењу за привреду, јавне 

службе и развој Општинске управе - члан Комисије; 
4. Слађана Вукајловић, запослена у Групи за пољопривреду у Одељењу за привреду, 

јавне службе и развој Општинске управе – члан Комисије; 
5. Драгоје Благојевић, запослен у Кабинету председника општине Алибунар – члан 

Комисије. 
 

Члан 3. 
Задатак Комисије је да прикупи захтеве, утврди испуњеност општих и посебних услова 

утврђених конкурсима и донесе одговарајућу одлуку о поднетом захтеву. 
 

Члан 4. 
Комисија је дужна да прати утрошак средстава по сваком од конкурса, 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 – АП Војводина 
Општина Алибунар 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 020-113/2022-04 

Алибунар, 31. октобра 2022. године 
 

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ 
Зорана Братић, дипл.правник, с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

 

 

АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

263. Решење о изменама и допунама Решења о ангажовању пружалаца услуге скидања 
усева, превоза и откупа непосредном погодбом 

1 

 
АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

 

264. Одлука о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја 
пољопривреде – регрес за репродуктивни материјал 

2 

265. Одлука о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја 
пољопривреде – кредитна подршка 

7 

266. Одлука о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја 
пољопривреде – набавка опреме за пчеларство и нових пчелињих друштава 

12 

267. Одлука о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја 
пољопривреде - осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и 
животиња 

17 

268. Одлука о расписивању Конкурса за расподелу средстава за подстицај развоја 
пољопривреде – ветеринарске услуге 

22 

269. Решење о образовању Комисије за разматрање захтева за доделу средстава у циљу 
подршке спровођењу мера пољопривредне политике у Општини Алибунар за 2022. 
годину 

26 

   

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, Душко Веља, Станислава Секулић, Вукоман Пајевић 

ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар 

ред. 

бр. 
ПРЕДМЕТ 

стр. 


