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ГОДИНА 2020        БРОЈ 64                   КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

 

1. 

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 

(,,Службени гласник РС” бр 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), чланова 32 став 1. тачка 4., а у вези са 

чланом 20. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС” 129/07, 83/014- 

др. закон и 101/2016-др. Закон, и 47/18), и на основу члана 66. Статута општине Куршумлија 

(,,Службени лист општине Куршумлија” бр 6/19), Одлуке о оснивању Буџетског фонда за развој 

пољопривреде општине Куршумлија („Сл. Лист општине Куршумлија“ бр. 26/8 и 4/09), по 

прибављеном Решењу о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде, шумарства 

и водоприврде бр. 320-40-03950/2020-09 од 16-ог новембра 2020. године Општинско веће 

Општине Куршумлија дана 08.12.2020. године донело је:  

Одлука о изменама и допунама 
Програма мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја 
општине Куршумлија за 2020 годину 

 
У Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја општине Куршумлија за 2020. годину, на који је Министарство 

пољопривреде, шумарства и водоприврде дало претходну сагласност, Решењем број: 320-40-

03950/2020-09 од 18-ог juna 2020. године мења се Табела 3. Мере руралног развоја, где је у 

мери 101 (инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинства) био планиран 

буџет 15.750.000.00 динара, за меру 104 Управљање ризицима 1.000.000,00 дин. мера 304 

Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања 

вредности кроз прераду као и на увођење и сертификација система безбедности и 

квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на 

газдинствима 1.000.000,00 дин.  и гласи: 

Табела 3: Мере руралног развоја 

Редни 

број 

Назив мере Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ 

подстицаја 

по 

кориснику 

(%) (нпр. 

30%, 50%, 

80%) 

Максимални 

износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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1 

Инвестиције у 

физичку 

имовину 

пољопривредних 

газдинстава 

101 16.620.000,00 50 500.000,00 0,00 

2 
Управљање 

ризицима 
104 950.000,00 40 50.000,00 0,00 

3 

Економске 

активности у 

циљу подизања 

конкурентности 

у смислу 

додавања 

вредности кроз 

прераду као и на 

увођење и 

сертификација 

система 

безбедности и 

квалитета хране, 

органских 

производа и 

производа са 

ознаком 

географског 

порекла на 

газдинствима 

304 405.000,00 50 405.000,00 0,00 

 УКУПНО  17.975.000,00  

Мења се табел 4 Посебни подстицаји где је био планиран буџет 2.250.000,00 дин. За 

меру 402 подстицаји за промотивне активности у пољопривредии руралном развоју и гласи: 

Редни 

број 

Назив мере Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ 

постицаја 

по 

јединици 

мере 

(апсолутни 

износ у 

РСД) 

Износ 

подстицаја 

по 

кориснику 

(%) (нпр. 

30%, 50%, 

80%) 

Максимални 

износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

1 Подстицаји за 

промотивне 
402 2.025.000,00 0,00 100 0,00 0,00 
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активности у 

пољопривреди 

и руралном 

развоју 

 УКУПНО  2.025.000,00  

Мења се и табела 6 Табеларни приказ планираних финансијских средстава и гласи: 

Буџет 
Вредност у 

РСД 

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију 

Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја (без пренетих обавеза) 

20.000.000,00 

Планирана средства за директна плаћања 0,00 

Планирана средства за кредитну подршку 0,00 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја  17.975.000,00 

Планирана средства за посебне подстицаје 2.025.000,00 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних 

плаћања, кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја  

0,00 

Пренете обавезе 0,00 

 
Број: II-02-99/2020-1 
У Куршумлији, 08.12.2020.године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                                    Радољуб Видић,дипл.ецц ср. 
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