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Општина: Кучево 

Орган [IV]: Општинска управа  

Организациона јединица [03]: Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду  

Област [07)]: пољопривреда 

Назив процедуре (активности, пословног процеса) у оквиру области [(05)]: 

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ 
РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ КУЧЕВО 

 

Кратак опис пословног процеса 

Улаз:  

Органи јединице локалне самоуправе утврђују мере подршке за спровођење пољопривредне 
политике за подручје јединице локалне самоуправе укључујући и мере директних плаћања, али 
само за трошкове регреса за трошкове складиштења у јавним складиштима и регресе за вештачко 
осемењавање, као и мере политике руралног развоја. 

Након усвајања предлога буџета за годину за коју се израђује Програм подршке за спровођење 
мера пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Кучево, Комисија за 
израду и праћење реализације програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја општине Кучево на седници усваја предлог мера Програма и 
интензитет помоћи по истијм у складу са предвиђеним буџетом што констaтује записнички. 

Активности:  

На основу записника о предлогу интезитета мера подршке за сваку меру појединачно председник 
комисије припрема комплетан предлог Програма у задатом формату, електронски у прописаној 
апликацији – платформи за комуникацију са локалним самоуправама ресорног министарства. 
Након припреме комплетног предлога Програма исти се штампа и подноси се Предлог Програма 
Општинском већу на усвајање.  

Након усвајања Предлога Програма од старне Општинског већа, кроз апликацију – платформу за 
комуникацију са локалним самоуправама електонски се прилаже закључак већа и захтев за 
издавање сагласности на Предлог програма и пропратни акт и шаље електронски министарству на 
сагласност.  

Након слања предлога програма у електронској форми могуће је одштампати Предлог програма и 
исти послати са пратећим актима – закључаком већа, захтевом за издавање сагласности на 
Предлог програма и пропратним актом и у штампаној форми ресорном министарству, у складу са  
чланом 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, 
бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16). Министарство издаје Решење о давању претходне сагласности 
на Предлог Програм, након чега се исти шаље поново на Општинско веће ради коначног усвајања. 

Резултат:  

Усвојен Програм подршке за спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног 
развоја за општину Кучево по сагласности ресорног министарства. 

 


