
На основу члана 63. Статута општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 6/2019) и члана 
2. Одлуке о трошковима израде стратешких докумената („Службени лист општине Нови Бечеј”, бр. 2/2018), 
председник општине Нови Бечеј, донео је 
 

ОДЛУКУ 
о приступању изради Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2021. годину 
 

1. Приступа се изради Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја за општину Нови Бечеј за 2021. годину. 

 
2. Разлози за израду Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 

за општину Нови Бечеј за 2021. годину, дефинисани су на основу Законом о подстицајима у пољопривреди  
(Сл. гласник РС бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и представљају кључни инструмент 
коришћења средстава обезбеђених Одлуком о Буџету општине Нови Бечеј за 2021. годину.  

 
3. Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Нови 

Бечеј за 2021. годину ће бити разматранa питања мера подршке за спровођење пољопривредне политике 
за подручје територије општине Нови Бечеј, 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 развоја за подручје територије општине Нови Бечеј. 

 
4. Носилац израде Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 

општину Нови Бечеј за 2021. годину је Стручни тим који ће се у складу са Одлуком именовати посебним 
решењем. 

 
5. Рок за израду Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за     
   општину Нови Бечеј за 2021. годину је 30.06.2021. године.  

6. Јавна расправа поводом нацрта Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2021. годину организоваће се у периоду од 10.05.2021.-
25.05.2021. године у писаном и електронском облику, у складу са механизмима и облицима учешћа грађана 
и стручне јавности  у поступку Јавне расправе, а узимајући у обзир пандемију проузроковану вирусом 
COVID 19. Стручни тим као носилац израде документа, одређује се да присуствује јавној расправи као 
уводничар, одговара и образлаже нацрт Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја за општину Нови Бечеј за 2021. годину. 

 
7. Средства за израду Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја за општину Нови Бечеј за 2021. годину износу до 120.000,00 динара, обезбеђна су Одлуком о 
буџету општине Нови Бечеј за 2021. годину. 

 
8. Ова одлука се објављује у „Службеном листу општине Нови Бечеј”. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: I 01-320-27/2021         Председник општине 
Дана: 05.05.2021. године                             Саша Максимовић с.р.  
Н О В И  Б Е Ч Е Ј 
 


