
 

 

НАЦРТ 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ, на основу чл. 52. став 1. тачка 1. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14), чл. 68. став 1. тачка 

1. Статута општине Кнић („Сл.гласник РС“, бр. 95/08 и „Сл. гласник општине Кнић“ бр. 

3/16)) и члана 6. став 1. тачка 1.  Одлуке о општинској управи општине Кнић („Службени 

гласник општине Кнић“ бр. 18/16,) 

П р е д л а ж е 

ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ КНИЋ, да на седници од _______2018. 

године, на основу чл. 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

бр. 129/07 и 83/14), чл. 59. став 1. тачка 1. Статута општине Кнић („Сл. гласник РС“, 

бр.95/08 и „Сл. гласник општине Кнић“ бр. 3/16), и чл. 7. став 1. тачка 1. Одлуке о 

Општинском већу општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“, бр.1/08), донесе 

 

 

ПРОГРАМ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ 

РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 

У Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја општине Кнић број 320-483/2018-08 ( Сл.гласник општине Кнић број 11/2018 од 

13.04.2018.године ) и измене Програма број 320-1142/2018-08 ( Сл.гласник општине Кнић 

број 20/2018 од 31.08.2018.године )  врше се следеће измене и допуне: 

 

- У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава, табела 1.Мере 

директних плаћања под редним бројем 1. Регрес за репродуктивни материјал ( 

вештачко осемењавање ) у колони – Планирани буџет за текућу годину без 

пренетих обавеза, износ од 3.000.000,00 динара мења се  у износ 1.500.000,00 

динара. 

- У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава, табела 1.Мере 

директних плаћања укупан износ планираних средства из буџета за текућу годину 

без пренетих обавеза, износ од 3.000.000,00 динара мења се  у износ 1.500.000,00 

динара. 

- У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава, табела 3.Мере 

руралног развоја, Мера под редним бројем 4. Економске активности у циљу 

подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и 

увођење и сертификација система квалитета хране, органских производа и 

производа са ознаком географског порекла на газдинствима, брише се у целости. 



 

 

- У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава, табела 3.Мере 

руралног развоја укупан износ планираног буџета за текућу годину без пренетих 

обавеза од 23.145.000,00 динара мења се у износ од 22.145.000,00 динара. 

- У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава, табела 

4.Посебни подстицаји под редним бројем 1. Подстицаји за промотивне активности 

у пољопривреди и руралном развоју у колони – Планирани буџет за текућу годину 

без пренетих обавеза, износ од 2.000.000,00 динара мења се  у износ 500.000,00 

динара. 

- У табеларном приказу планираних мера и финансијских средстава, табела 4. 

Посебни подстицаји укупан износ планираног буџета за текућу годину без 

пренетих обавеза од 2.000.000,00 динара мења се у износ од 500.000,00 динара. 

- Табела 6.Табеларни приказ планираних финансијских средстава,колона буџет 

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС  планираних за реализацију Програма 

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  (без 

пренетих обавеза) износ од 33.145.000,00 динара мења се у износ од 29.145.000,00 

динара. 

- Табела 6.Табеларни приказ планираних финансијских средстава,колона 

буџет,Планирана средства за директна плаћања износ од 3.000.000,00 динара мења 

се у износ од 1.500.000,00 динара. 

- Табела 6.Табеларни приказ планираних финансијских средстава,колона 

буџет,Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја износ од 

23.145.000,00 динара мења се у износ од 22.145.000,00 динара. 

- Табела 6.Табеларни приказ планираних финансијских средстава,колона 

буџет,Планирана средства за посебне подстицаје износ од 2.000.000,00 динара 

мења се у износ од 500.000,00 динара. 

 

У поглављу II Опис планираних мера текстуални део мења се: 

 

1. У делу Мере руралног развоја - В Подстицаји за диверзификацију дохотка и 

унапређење квалитета живота у руралним подручјима, назив мере: ,,Економске 

активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности 

кроз прераду као и увођење и сертификацију система квалитета хране, 

органских производа и производа са ознаком географског порекла на 

газдинствима“, шифра мере 302 - брише се у целости. 

 

Члан 2. 

 

            У осталом делу Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја општине Кнић остаје непромењен. 

 

Члан 3. 

 

            Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја општине Кнић ступа на снагу 8 дана од објављивања у Сл.гласнику 

општине Кнић. 

 



 

 

Образложење  

 

 Правни основ за доношење измене Програма садржан је у члану 32. Став 1. Тачка 

4. Закона о локалној самоуправи ( ''Сл.гл.Рс'', бр 129/07 и 83/14-др. Закон)  и члану 35.став 

1. Тачка 5. Статута општине Кнић(''Сл.гл РС'', бр.95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'', бр. 3/16) 

којима је утврђена надлежност Скупштине да доноси стратегије, програме развоја 

општине и појединих делатности. 

             

 
У Книћу,                                                                                           

Број:320- 1726/2018-08 

Датум:20.11.2018.године   

                    

Обрађивачи: 

Небојша Арсенијевић 

Милица Томић 

Мирјана Павловић 

 

                                                                                                                   НАЧЕЛНИК УПРАВЕ 

                                                                                                                     

                                                                                                                    Љубица Ђуровљевић 

 


