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ЦЕНА:
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:

1666
На основу члана 13. Зaкoна o
пoдстицajимa у пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу
("Службени глaсник Републике Србије", бр. 10/13,
142/14, 103/15 и 101/16), чланова 64-67. Закона о
буџетском систему („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др.
зaкoн и 103/15), чланова 27. став 1 и 64. Статута
Општине Мајданпек („Службени лист општине
Мајданпек“ број 7/08), Општинско веће општине
Мајданпек, на седници одржаној дана 13. марта
2018. године, донело је
ОДЛУКУ
о буџетском фонду за пољопривреду и
рурални развој општине Мајданпек

Члан 4.
Буџетским фондом управља Општинска
управа Општине Мајданпек.
Извори финансирања и средства за
пословање буџетским фондом
Члан 5.
Буџетски фонд се финансира из:
1. прихода буџета Општине Мајданпек,
са апропријација које су опредељене за
остваривање активности Буџетског фонда,
2. прихода буџета Републике,
3. прихода остварених
по
основу
поклона и донација,
4. других извора у складу са Законом.

Оснивање Фонда
Коришћење средстава буџетског фонда
Члан 1.
Овом Одлуком оснива се Буџетски фонд
за пољопривреду и рурални развој Општине
Мајданпек (у даљем тексту: Буџетски фонд), као
евиденциони конто у оквиру главне књиге
трезора, и то као индиректни корисник буџетских
средстава.
Члан 2.
Овом Одлуком уређују се:
1. сврха Буџетског фонда,
2. време за које се Буџетски фонд
оснива,
3. надлежна управа одговорна за
управљање Буџетским фондом и
4. извори финансирања Буџетског
фонда.
Сврха буџетског фонда
Члан 3.
Буџетски
фонд
се
оснива
за
финансирање програма, пројеката и активности у
области унапређења пољопривреде, руралног
развоја
и
свеукупног
економског
јачања
становништва на територији општине Мајданпек.
Време за које се буџетски фонд оснива
Члан 3.
Буџетски фонд се оснива на неодређено
време.
Надлежни орган одговоран за управљање
буџетским фондом

Члан 6.
Средства Буџетског фонда користе се
наменски, сагласно одредбама закона који уређује
подстицаје за пољопривреду и рурални развој, у
складу са Програмом мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја (у даљем тексту: Програм).
Програм доноси Скупштине општине
Мајданпек најкасније до 31.марта, за текућу
годину, уз претходну сагласност министарства
надлежног за послове пољопривреде и рурални
развој.
Спровођење и друга питања од значаја
за реализацију Програма одређују се посебним
Правилницима које доноси Општинско веће
Општине Мајданпек.
Члан 7.
Општинско веће Општине Мајданпек
усваја годишњи Извештај о спровођењу мера
пољопривредне политике и политике руралног
развоја најкасније до 31.јануара текуће године за
претходну годину.
Извештај из претходног става доставља
се
министарству
надлежном
за
послове
пољопривреде и рурални развој најкасније до
31.марта текуће године.
Члан 8.
Послове на изради предлога Програма,
праћењу реализације Програма и изради
Извештаја из члана 7. став 1 ове Одлуке обавља
организациона јединица Општинске управе
општине Мајданпек надлежна за послове
пољопривреде.
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Члан 9.
Плаћање на терет Буџетског фонда
врши се до нивоа средстава расположивих у
оквиру апропријације Буџетског фонда, а обавезе
се преузимају у оквиру реално планираних
примања Буџетског фонда.
На крају текуће године, неискоришћена
средства Буџетског фонда, преносе се у наредну
годину.
Члан 10.
Стручне, административне и друге
послове за Буџетски фонд обавља Општинска
управа Општине Мајданпек.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 11.
Ову Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу
општине Мајданпек“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-11/13 од 13. марта 2018. године
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Вагнер, с.р.

19. март 2018.
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