
Број 1     Страна 1. “Службени лист општине Неготин” 10.01.2014. 

 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07), члана 62. Статута 

општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“ број 22/08), а у вези члана 37. и 40. Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2014. годину („Сл. лист општине Неготин“ број 34/13 од 23.12.2013.год), председник општине  Неготин,  

д о н о с и  

 

РЕШЕЊЕ 

о образовању Комисије за  реализацију Програма подршке  за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја општине Неготин  

у  2014. години 

 

I 

       Образује се Комисија за реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја општине Неготин у 2014. 

 години у следећем саставу: 

 

1. Владимир Рајковић, дипл.инж.пољ. из Неготина, председник Комисије 

2. Слађана Стојановић,дипл.инж.пољ.из Неготина, заменик председника Комисије 

3. Марко Јовановић, дипл.инж.пољ. из Неготина, члан 

4. Станоје Петровић,  пољопривредник из Мокрања, члан 

5. Војислав Јануцић,  пољопривредник из Вељкова, члан 

6. Велимир Јоновић,  пољопривредник из Самариновца, члан 

7. Драгољуб Чумпујеровић,  пољопривредник из Буковча, члан 

II 

     Задатак Комисије је да изради предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја општине Неготин у 2014. години, са врстама подстицаја, мерама подршке и начинима 

коришћења и одреди услове за остваривање права на подстицаје у 2014. години,  достави  Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде на сагласност, а затим Општинском већу на усвајање, припреми Конкурс 

за реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине 

Неготин у 2014. години,  врши обраду поднетих захтева по конкурсу и у форми предлога решења достави 

председнику општине на усвајање. 

III 

     Стручне и административне послове за потребе Комисије вршиће Одељење за друштвене делатности, 

привреду и развој.  

IV 

      Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење број 320-37/2013-II/05 од 05.02.2013. године. 

 

V 

Решење ступа на снагу даном објављивaња у Службеном листу општине Неготин. 

 

Број : 320-1 /2014-II/05 

Датум : 10.01.2014. год.              

Н е г о т и н            

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

мр Милан Уруковић,с.р. 

 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј: 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

1. Решење о образовању Комисије за  реализацију Програма подршке  за спровођење  

пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Неготин у  2014. години  1  

 


