
 

 
 

ПРЕДЛОГ 
На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС" број 10/13, 142/14, 103/15 и 
101/16), члана 32. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 20. става 1. тачке 9. Закон о локалној самоуправи (,,Сл.гласник РС“, бр.129/2007, 
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон) и на основу члана 41. став 1. тачка 5. а у вези са чланом 15. става 1. тачке 10. Сатута општине 
Димитровград („Сл. лист града Ниша“,   бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и “Сл. лист општине Димитровград”, бр. 7/18), члана 7. 
Одлуке о формирању Буџетског фонда за развој пољопривреду и руралног подручја општине Димитровград ("Службени лист Града Ниша" 
број 103/13), и Сагласности Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства (број 320-00-3960/2018-09 од 19. новембра 2018. 
године, Скупштина општине Димитровград дана ________ .2018. године донела је: 

 
ИЗМЕНА ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД  
ЗА 2018. ГОДИНУ 

I.  
 У Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Димитровград за 2018 
годину, (у даљем тексту: Програм) у Поглављу I тачка 1.2. „Табеларни приказ планираних мера и финансијских средстава“ у табели 2. „Мере 
руралног развоја“ редни број 1. „Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинства“ колона „Планирани буџет за меру (укупан 
износ по мери у РСД)“ износ 4.000.000,00 замењује се износом од 5.800.000,00.  

II.  

 У Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Димитровград за 2018 
годину, (у даљем тексту: Програм) у Поглављу I тачка 1.2. „Табеларни приказ планираних мера и финансијских средстава“ у табели 4. 
„Финансијски оквир програма“ у реду 4. „Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја“ износ 6.450.000,00 замењује се 
износом од 7.300.000,00. 

 У Поглављу I тачка 1.2. „Табеларни приказ планираних мера и финансијских средстава“ у табели 4. „Финансијски оквир програма“ у 
реду 5. „Планирана средства за посебне подстицаје“ износ 1.050.000,00 замењује се износом од 200.000,00. 

III.  

 У Поглављу I тачка 1.2. „Табеларни приказ планираних мера и финансијских средстава“ у табели 2. „Мере руралног развоја“ редни 
број 3. „Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња“ колона „Планирани буџет за меру (укупан износ по мери 
у РСД)“ износ 300.000,00 брише се. 



 

 
 

 

IV.  

 У Поглављу I тачка 1.2. „Табеларни приказ планираних мера и финансијских средстава“ у табели 2. „Мере руралног развоја“ редни 
број 4. „Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре“ колона „Планирани буџет за меру (укупан износ по мери у РСД)“ 
износ 250.000,00 брише се. 

V.  

У Поглављу I тачка 1.2. „Табеларни приказ планираних мера и финансијских средстава“ у табели 2. „Мере руралног развоја“ редни 
број 5. „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“ колона „Планирани буџет за 
меру (укупан износ по мери у РСД)“ износ 200.000,00 брише се. 

 

VI.  

У Поглављу I тачка 1.2. „Табеларни приказ планираних мера и финансијских средстава“ у табели 3. „Врста мера посебних подстицаја“ 
редни број 1. „Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју“ колона „Планирани буџет за меру (укупан износ по 
мери у РСД)“ износ 750.000,00 замењује се износом од 200.000,00. 

 

VII.  

У Поглављу I тачка 1.2. „Табеларни приказ планираних мера и финансијских средстава“ у табели 3. „Врста мера посебних подстицаја“ 
редни број 2. „Набавка приплодних грла аутохтоних раса домаћих животиња“ колона Планирани буџет за меру (укупан износ по мери у РСД) 
износ 300.000,00 брише се. 

 

VIII.  

У Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Димитровград за 2018 
годину, у Поглављу II тачка 5.1. „Управљање ризицима“ подтачка 5.1.8. „Листа инвестиција у оквиру мере“ у колони „Износ“ 500.000,00 брише 
се. 

У Поглављу II тачка 5.1. „Управљање ризицима“ подтачка 5.1.10. „Интензитет помоћи“ брише се. 
 

IX.  



 

 
 

У Поглављу II тачка 6.1. „Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре“ подтачка 6.1.10. „Интензитет помоћи“ брише 
се. 

 

X.  

 У Поглављу II тачка 7.1. „Економска активност у смислу додавања вредности пољопривредним производима као и увођење и 
сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла“ подтачка 7.1.8. 
„Листа инвестиција у оквиру мере“ у колони „Износ“ 200.000,00 брише се. 
 У Поглављу II тачка 7.1. „Економска активност у смислу додавања вредности пољопривредним производима као и увођење и 
сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла“ подтачка 7.1.10. 
„Интензитет помоћи“ брише се. 
 

XI.  
 У Поглављу II тачка 8.1. „Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју“ подтачка 8.1.8. „Листа 
инвестиција у оквиру мере“ у колони „Износ“ 750.000,00 замењује се износом од 200.000,00.  
 У Поглављу II тачка 8.1. „Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју“ подтачка 8.1.10. „Интензитет 
помоћи“ брише се. 
 

XII.  
У Поглављу II тачка 9.1. „Набавка приплодних грла аутохтоних раса домаћих животиња“ подтачка 9.1.8. „Листа инвестиција у оквиру 

мере“ у колони „Износ“ 300.000,00 брише се. 
 У Поглављу II тачка 9.1. „Набавка приплодних грла аутохтоних раса домаћих животиња“ подтачка 9.1.10. „Интензитет помоћи“ брише 
се. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС" број 10/13, 142/14, 103/15 и 
101/16), члана 32. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 20. става 1. тачке 9. Закон о локалној самоуправи, (,,Сл.гласник РС“, бр.129/2007, 
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон )и на основу члана 41. став 1. тачка 5. а у вези са чланом 15. става1. тачке 10. Статута Општине 
Димитровград („Сл. лист града Ниша“,   бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и “Сл. лист општине Димитровград”, бр. 7/18), члана 7. 
Одлуке о формирању Буџетског фонда за развој пољопривреду и руралног подручја општине Димитровград ("Службени лист Града Ниша" 



 

 
 

број 103/13), по прибављеном Решење о давању предходне сагласности Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства (број: 
320-00-3960/2018-09 од 19.11.2018.год.), Скупштина општине Димитровград усваја – Измену програм мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Димитровград за 2018 годину,  
 Изменом програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Димитровград за 
2018 годину, задржава се висина подстицијаних средстава и врши се прерасподела за мере у оквиру којих постоји највећи број поднешених 
захтева.  
 
 
Број:  
У Димитровграду, дана ___. ___. .2018. године 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРА 

 

 

          ПРЕДСЕДНИК 

         Зоран Ђуров 


