
Република Србија 
ГРАД ЧАЧАК 
Градско веће 
Број:06-217/2022-Ш 
20. децембар 2022. године
Ч АЧ А К

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Сл.гласник РС" 
бр.129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. Закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и 
члана 84. Статута града Чачка (,,Сл.лист града Чачка" бр. 6/2019), 

Градско веће града Чачка, на седници одржаној 20. децембра 2022. године, 
утврдило Је 

ПРЕДЛОГ 
ПРОГРАМА О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУР АЛНОГ РАЗВОЈА ЗА 
ПОДРУЧЈЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2022. ГОДИНУ 

па предлаже Скупштини да донесе 

ПРОГРАМ 
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУР АЛНОГ РАЗВОЈА ЗА 
ГР АД ЧА ЧАК ЗА 2022. ГОДИНУ 

у тексту који је достављен одборницима за седницу Скупштине. 

Известилац на седници Скупштине је Владимир Гојгић, начелник Градске 
управе за локални економски развој. 



Ре публ ик а Србија 
ГРАД ЧАЧАК 

Градска управа за 
локални економски развој 

Број: Сл/ 2022-IV-5 
Датум: 14.12.2022. год. 
ЧАЧАК 

ГРАДСКО ВЕЂЕ ГРАДА ЧАЧКА 

Предмет: Достава материјала 

ЧАЧАК 

У прилогу овог акта достављамо вам Нацрт програма о изменама програма мера 
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Чачак 
за 2022. годину на разматрање и утврђивање предлога за Скупштину. 

ло 



На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном 
развоју (,,Службени гласник РС", број 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и члана 54. 
Статута града Чачка (,,Сл. лист града Чачка", број 6/2019), Одлуке о буџету града Чачка за 
2022. годину (,,Сл. лист града Чачка", број 26/2021, 16/2022 и 25/2022) уз претходну 
сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије 
број 320-00-01528/2022-09 од 29.11.2022. године Скупштина града Чачка, на седници 
одржаноЈ _____ 2022. године, донела је 

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА 

ПОДРУЧЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2022. ГОДИНУ 

У Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2022. годину (,,Службени лист 
града Чачка", бр. 10/2022) у делу Табеларни приказ планираних мера и финансијских 
средстава, у табели 3. - Мере руралног развоја 

У мери 1. ,,Инвестиције у физичку имовину пољоривредних газдинстава", број: 
"51.000.000,00" замењује се бројем: ,,44.689.534,11 ", 
у мери 2. ,,Управљање ризицима", број: ,,500.000,00" замењује се бројем: ,,2.240.892,91", 
у мери 3. ,,Органска производња" број: ,,500.000,00" замењује се бројем: ,,50.866,67", 
у мери 4. ,,Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним 
активностима", број "2.700.000,00" замењује се бројем "398.895,46", 

у мери 5. ,, Подршка младима у руралним подручјима" број: ,,2.500.000,00" замењује се 
бројем: ,,2.400.000,00", 

у мери 6. ,,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", број 
,,3.500.000,00" замењује се бројем "3.135.619,87", 

у колони Планирани буџет за меру (укупан износ по мери у РСД), број: ,,60.600.000,00" 

замењује се бројем: ,,52.915.809,02". 
У табели 4. Посебни подстицаји, у мери 1. ,,Подстицаји за промотивне активности у 

пољопривреди и руралном развоју" број: ,,1.600.000,00" замењује се бројем: ,,1.623.600,00", 

У табели 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера 
кредитне подршке, мера руралног развоја и посебних подстицаја, 

редни број 1, мера "Куповина обрадивог пољопривредног земљишта у циљу укрупњавања 
поседа", број "3.500.000,00" замењује се бројем: ,,8.822.808,80", 

редни број 2, мера" Набавка хране и ветеринарске услуге за остављену женску телад", број 
,,3.000.000,00" замењује се бројем: ,,3.381.852,00", 

редни број 3, мера "Помоћ младим пољопривредницима - повећање обрадивих површина", 
брише се, 

у колони Планирани буџет за меру, број: ,,6.900.000,00" замењује се бројем: 
,,12.204.660,80". 



У табели 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава, у делу "Укупан 
износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без пренетих 

обавеза)", број "69.100.000,00" замењује се бројем "66.744.069,82", у делу "Планирана 
средства за подстицаје мерама руралног развоја", број "60.600.000,00" замењује се бројем 

,,52.915.809,02", у делу "Планирана средства за посебне подстицаје", број "1.600.000,00" 
замењује се бројем "1.623.600,00", у делу "Планирана средства за мере које нису 

предвиђене у оквиру мера директних плаћања, кредитне подршке и у оквиру мера 
руралног развоја", број "6.900.000,00" замењује се бројем "12.204.660,80". 

У поглављу II Опис планираних мера, 

2.5. У мери: ,,303 Подршка младима у руралним подручјима" последња реченица 
мења се и гласи: ,,На конкурсу ће бити изабрана два млада пољопривредника (два 
сточара) који буду имали највећи број бодова према утврђеним критеријумима", у 
тачки 2.5.9. подтачке 4, 7, 8 и 9. бришу се; 
2.10. Назив и шифра мере: 603 "Помоћ младим пољопривредницима - повећање 
обрадивих површина", брише се; 
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Овај програм објавити у "Службеном листу града Чачка". 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
Бр. ---------

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

У складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопрнвредне пот�ти,,е и 
110литике руралног рювоја ·за подручје територије града Чачка ·за 2022. го,,tину 

(,,Службени ш1ст града Чачка--, бр. 10/2022) и Одлуком о условима и начину 

корншћења подсти11ај1-1их средстава у пољопривреди у 2022. години (,_Сл.mкт 1·1х1.Јд 

Чачка", бр. 10/2022) Град Чачак је 10.06.2022. годrше објавио конкурс ·за .:юлслу 
подслщајшrх средстава у пољопривреди на терrпорији града Чачка у 2022. год11н11 у 

локалном листу "Чачански глас'" 11 на сајту Града Чачка. У самоi\-1 Програму уз сваку 

предложену меру неопходно је било формално определити одређетrа буџстск::� 

срслства, а према Упутству Министарства пољопр11Врсде, шумарства и вщ1,оприврсдс 
Републике Србије. Конкурс је трајао до 26.09.2022.године. 

Имајуtш у в11ду наведеIIе чињенице неопходно је юврII111п1 юменс у складу са 

реали:юваниi\-1 буџетом ·за сваку од предложених мера Програма мера подршке -щ 
спровођење пољопривредне пол11тике и политике руралног развоја ·щ подручје 
територ11је града Чачка, на кој11 у складу са одредбама Закона о полст�11щј111\1а у 
пољопривреди претходну сагласност даје Министарство пољопр1шреде, шумарства 11 
водоприврсле Рс11ублнке Србије. 

Градска управа за локални економски р,ввој је достав11ла Министарству 

пољо11ривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије Пр01·рам о и:зменама 

програма мера подршке ·за спровођење пољопр11Вредне политике и полип1ке рура;шог 
1жзвоја за подручје територије града Чачка за 2022. годину. Надлежrю М111-н1старство 
је донело решење о давању претходне сагласности на Програм о н-зменама програма 
мера подршке 3а спровођење пољоприврелне полип1ке 11 полит11ке руралног р,пвоја 'За 
по;trучје територије града Чачка за 2022. годину бр. 320-00-01528/2022-09 сщ 
29.1 I .2022. голине тако да су се стекли успов11 3а доношење овог Програма. 

И-з горе наведеног постоји ·законска обаве-за Града Чачка да донесе Програм о 

и-.зменама програма r-.1epa подршке ·щ спровођење пољопр1шредне по;штикс и пол1п11кс 
руралног ра·звоја ·,а подручје територије града Чачка, на који је 11ретходну саглас1юст 

лало М111-111старство пољопривреде, шумарства и водопр11вреде Републике Србије. 
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 
Број: 320-00-01528/2022-09 

Датум: 29. новембар 2022. године 
Бе о г р а д  

Немањина 22-26 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 
ГРАДА ЧАЧАК 

ЧАЧАК 

У прилогу дописа достављамо Решење о давању претходне 
сагласности на Предлог измене програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја за град Чачак за 2022. годину, број: 320-
00-01528/2022-09 од 29. новембра 2022. године, које је ово министарство донело
на основу захтева који је доставила Градска управа за локални економски развој
града Чачак, дописом број: Сл/2022-П од 21. новембра 2022. године, као и копију
Предлога програма на који је дата сагласност, који је саставни део Решења.
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Република Србија 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 
Број: 320-00-01528/2022-09 

Датум: 29. новембар 2022. године 
Б е о г р а д  

Немањина 22-26 

На основу члана 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди 

и руралном развоју (,,Службени гласник РС", бр. 10/13, 142/14 и 103/15 и 101/16), 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 

Р ЕШЕЊЕ 

о давању претходне сагласности на Предлог измене програма подршке 
за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 

за град Чачак за 2022. годину 

I 

Даје се претходна сагласност на Предлог измене програма подршке 
за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град 
Чачак за 2022. годину (у прилогу Решења и чини његов саставни део), који је овом 
министарству доставила Градска управа за локални економски развој града 
Чачка, дописом број: Сл/2022-П од 21. новембра 2022. године. 

II 
Ово решење доставити Градској управи за локални економски 

развој града Чачка, на даљ у надлежност. 

О б р а з л о ж е њ е  

Градска управа за локални економски развој града Чачка, дописом 
број: Сл/2022-П од 21. новембра 2022. године, доставила је Министарству 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, ради давања претходне сагласности, 
Предлог измене програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја за град Чачак за 2022. годину (у даљем тексту: 
Предлог програма). 

Чланом 13. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју (,,Службени гласник РС", бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16 - у 
даљем тексту: Закон), прописано је да органи аутономне покрајине и јединице 
локалне самоуправе могу да утврђују мере подршке за спровођење 
пољопривредне политике за подручје територије аутономне покрајине и јединице 
локалне самоуправе, осим директних плаћања, а која се не односе на регресе за 
трошкове складиштења у јавним складиштима и регресе за репродуктивни 
материјал и то само за вештачко осемењавање, као и мере политике руралног 
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развоЈа за подручје територије аутономне покрајине и Јединице локалне 

самоуправе. 
Чланом 13. став 3. Закона прописано је да се средства за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја обезбеђују у 
буџету аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и користе се у складу 
са програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоЈа. 

Одредбом члана 13. став 4. Закона прописано је да програм 
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 
доноси надлежни орган аутономне покрај ане, односно надлежни орган јединице 
локалне самоуправе, уз претходну сагласност министарства надлежног за 
послове пољопривреде. 

Чланом 13. став 5. Закона прописано је да подршка спровођења 
пољопривредне политике и политике руралног развоја у аутономној покрајини и 
јединицама локалне самоуправе не може бити у супротности са Националним 
програмом за рурални развој и Националним програмом за пољопривреду. 

Имајући у виду чињеницу да нису донети национални програми 
руралног развоја и за пољопривреду за �ледећи програмски период, не постоји 
важећи национални програм са којим је могуће извршити упоређивање 
достављеног Предлога програма, односно утрдити усклађеност мера подршке 
које су наведене у достављеном Предлогу програма. 

Имајући у виду да су достављеним Предлогом измене програма 
утврђене мере подршке за спровођење поЈьопривредне политике и политике 
руралног развоја града Чачак, да су средства обезбеђена у буџету града Чачак, 
као и да мере утврђене Предлогом програма нису у супротности са одредбом 
члана 13. став 1. Закона, којим је јасно прописано које врсте мера подршке не 
могу да утврђују органи аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, 
решено је као у диспозитиву. 


