
   
 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 
(„Службени гласник Републике Србије”, број 10/13), члана 27. став 1. тачка 6) Статута града 
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, брoj 4/13 – пречишћен текст), а по добијеном 
Решењу о давању предходне сагласности број 401-00-00433/2014-09 од 22.04.2014. године од 
стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 
 Скупштина града Пожаревца, на седници од 13.06.2014. године, доноси 
   

 
 
 

П р о г р а м 
 подршке спровођења пољопривредне политике иполитике 

руралног развоја на територији Града Пожаревца за 2014. годину 
 

Територија Града Пожаревца захвата површину од 48.100 хектара или 481 квадратна 
километра, пољопривредне површине заузимају 73,38% укупне површине територије, од чега 
97,8% су обрадиве површине. Квалитет земљишта је висок и највећим делом припада плодним 
типовима земљишта (чернозем, алувијум, гајњача, смоница и друга плодна земљишта). Територија 
Града има велики потенцијал у сектору пољопривредне производње захваљујући повољним 
климатским условима, добрим карактеристикама земљишта и расположивим водним и природним 
ресурсима, као и за свеукупни рурални развој.  

Током 2003. године од стране Скупштине, основан је Аграни фонд за развој пољопривреде, 
у циљу стварања услова за подстицање, очување, унапређење и развој пољопривреде на 
територији Града Пожаревца. Из средстава буџета Града, годишње се издваја 0,7% сталних 
буџетских прихода за финансирање делатности Фонда. Средства се расподељују на основу 
Конкурса који Управни одбор расписује сваке године и доноси Одлуку о расподели средстава за 
следеће намене: ратарску, повртарску, воћно - виноградарску и сточарску производњу, набавку 
механизације и опрему, опрему за наводњавање, подстицај извозних програма пољопривредне 
производње и друго. 
 
 
 

ОСНОВНИ  ЦИЉЕВИ  ПРОГРАМА 
 
 

Овим програмом утврђује се подршка спровођења пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за 2014. годину на територији Града Пожаревца. 

Имајући у виду да су улагања у пољопривредну производњу у претходном периоду била 
доста мала, а положај пољопривредних произвођача из године у годину све лошији, залагање за 
издвајање већих буџетских средстава за развој пољопривреде, представља један велики помак за 
унапређење пољопривредне производње на подручју града Пожаревца. 

Циљ Програма је да у овој и наредним годинама буде усмерен на наставак започетих 
активности, као и на обезбеђивању заједничких средстава на изради пројеката из области 
пољопривреде у сарадњи са Министарством пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде. 
Такође, Фонд ће дати подршку на усмеравању пољопривредних произвођача ка прилагођавању 
тржишним условима које захтева Е.У. као и усвајање нових стандарда како би били што 
конкурентнији на тржишту. 

Ради остварења циљева постављених овим Програмом, потребна средства ће се обезбедити 
на основу Одлуке о буџету града Пожаревца за 2014. годину планирана за подстицај 
пољопривреде, као и наплатом ненаплаћених потраживања из предходних година по основу 
краткорочних кредита. 

 Овим програмом Аграрног фонда града Пожаревца прописује се за буџетску 2014. 
годину обим средстава, врсте и максимални износи по врсти подстицаја у пољопривреди и 
руралном развоју (у даљем тексту: подстицаји), у складу са Законом о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју. 
 
 



 
Од укупно издвојених средстава у износу од 55.945.173,07 динара, за пољопривредну 

производњу извршиће се следећа расподела: 
1. 15.520.000,00 динара – за кредитну подршку (суфинансирање камата за пољопривредне 
кредите) 
2. 3.000.000,00 динара – Регресе за репродуктивни материјал и то само за вештачко 
осемењавање  
3. 3.000.000,00 динара – Премије осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, 
расаднике и животиње 
4.  8.810.173,07 динара- за подршку за унапређење примарне пољопривредне производње 
5. 3.000.000,00 динара - успостављање и јачање произвођачких група 
6. 5.000.000,00динарa  - за унапређење развоја сточарске производње 
7. 5.000.000,00 динара- инвестиције у пољопривредну производњу 
8. 1.500.000,00 динара - за подршку у саветодавним стручним службама 
9. 1 .500.000,00 динара -за израду пројектне документације 
10. 2.000.000,00 динара -обезбеђено за подршку пројектима у руралном развоју 
11. 5.554.000,00динара - програм едукације и организованости пољопривредника и 
пољопривредних стручњака и промоција развојних потенцијала и потреба села 
12. 2.061.000,00 динара - финансирање редовне делатности Фонда 
 
 

 
1. 15.520.000,00 динара – Кредитну подршку, суфинансирање камата за пољопривредне 
кредите, репроматеријала, куповине пољопривредне механизације, машина у сточарству, 
воћарству и повртарству, куповину стоке, ветеринарских трошкова. 

При расподели ових средстава основна идеја је да што више пољопривредних произвођача 
буде обухваћено и средства буду усмерена ка свим сеоским насељима и свим областима 
пољопривредне производње. 

Кредитна подршка кроз суфинансирање каматне стопе до 17% до износа од 170.000,00 
динара, коју банке наплаћују корисницима кредита, користи се ради обезбеђивања повољнијих 
услова за коришћење кредита намењених развоју и подстицању пољопривредне производње. 

Суфинансирање камате краткорочних кредита од банака, одобравају се пољопривредним 
газдинствима за заснивање производње, односно за пролећне и јесење радове у пољопривреди и 
намењени су за набавку репроматеријала, пољопривредне опреме и механизације, куповину стоке, 
проширење пчелињих друштава, набавке система за наводњавање, за инвестициона улагања у 
пољопривредне објекте и друго. 

У.О. Фонда ће донети Програм кредитирања и критеријуме за коришћење кредита. Део 
средставау износу од 5.517.154,32 динара искорсти ће се за измирење пренетих обавеза из 
предходне године. 
2. 3.000.000,00 динара – Регресе за репродуктивни материјал и то само за вештачко 
осемењавање, до 2.500,00 динара. Унапређење сточарске и млекарске производње реализоваће се 
кроз субвенционисање набавке квалитетног приплодног материјала у говедарству, овчарству, 
козарству и свињарству. 
3. 3.000.000,00 динара – Премије осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, 
расаднике и животиње, до 20% од укупног износа премије. Разлози за издвајање средстава за ове 
намене је у чињеници да је пољопривредна делатност веома подложна утицајима временских 
непогода (суша, град, поплава, преобилне кише) односно неким другим непогодама од којих се не 
може заштити или не постоји економска исплативост успостављања ефикасне заштите, што би 
довело до смањења ризика производње и покрића евентуалног губитка у случају штете.  
4. 8.810.173,07 динара- подршку за унапређење примарне пољопривредне производње (за 
куповину нове опреме и механизације за бављење пољопривредом, за почетнике у пчеларству 
за куповину кошница и сл.), до 20% до укупног износа од 200.000,00 динара. 
Унапређењавоћарске, виноградарске и винарске производње спроводиће се кроз 
субвенционисање набавке наслона и жице, набавке специјализоване механизације, опреме за 
наводњавање, опреме за производњу, прераду, паковање и чување и друге потребне опреме у 
циљу повећања површина под воћем и виновом лозом, побољшањем сортимента и добијањем 
што квалитетнијих производа од воћа и грожђа.  



Унапређење ратарске и повртарске производња реализоваће се кроз субвенционисање 
специјализоване механизације, набавке пластеника, опреме за пластенике,система за наводњавање, 
опреме за производњу, прераду, паковање и чување призвода и друге потребне опремеса циљем 
подизања конкурентности производње, пре свега у заштићеном простору, кроз модернизацију 
технологије узгоја и повећања приноса, продужења сезоне гајења, побољшања  

Унапређење сточарске и млекарске производње реализоваће се кроз субвенционисање 
набавке специјализоване пољопривредне механизације, адаптацијa смештајних објеката, опреме за 
млекарску производњу и производњу производа од млека и улагања у прерадне капацитете, а у 
циљу повећања броја квалитетних грла, количине и квалитета млека и производа од млека, у циљу 
унапређења конкурентности и постизања стандарда квалитета производа и стандарда за добробит 
животиња. 
5. 3.000.000,00 динара-успостављање и јачање произвођачких група (за регресирање 
помоћних лековитих средстава у пчеларству, преглед истих и набавку селекционисаних 
матица, оснивање и подршку у раду удружењима пољопривредникаи сл.), до 50%. Имајући у 
виду укупну ситуацију у нашем пчеларству и чињеницу да је болест Вароза један од 
најзначајнијих проблема подршка развоју пчеларства реализоваће се кроз унапређење 
здравствене заштите пчела. На овај начин ће се брзо и ефикасно помоћи нашим пчеларима да 
обезбеде врхунски квалитет меда који је неопходан да би могли да постигну конкурентност 
неопходну за извоз значајнијих количина меда. Реализација свих активности спроводиће се у 
сарадњи са удружењима пчелара и са стручњацима из Ветеринарског института 
6. 5.000.000,00динарa распоређују се за унапређење развоја сточарске производње. 
Програм сточарства реализоваће се давањем субвенција за следеће намене: 

- субвенције за подстицај набавке расних грла у износу до 50% , односно највише 
до 100.000,00 динара; 

- субвенције за матичење стоке у износу  до 50%. 
7. 5.000.000,00 динара- инвестиције у пољопривредну производњу (за подстицање 
подизања нових вишегодишњих засада воћака, виновелозе, пластеника, стакленика, 
успостављање демо плантажа у биљној производњи и сл.), у износу до 20% инвестиције, 
односно највише  до износа од 200.000,00 динара. 
8. 1.500.000,00 динара обезбеђено за подршку у саветодавним стручним службама у 
пољопривреди до вредности од 100%. 
9. 1 .500.000,00 динара обезбеђено за израду пројектне документације у износу до 50%, у 
вредности од највише 100.000,00 динара. 
10. 2.000.000,00 динара обезбеђено за подршку пројектима у руралном развоју у вредности   
од 50 до 100%  инвестиције, предност при избору пројеката имаће они  који имају веће 
сопствено учешће.  

Унапређење и развој других економских  активности у руралном подручјима реализоваће 
се кроз подршку развоју различитих врста активности, услуга и сервиса на селу. Подржаће се 
инвестиције које стварају могућност отварања нових радних места у руралном подручју или 
модернизацију већ постојећих активности које обухватају: директну продају домаћих производа на 
газдинству, пружање смештаја и других облика сеоског туризма, домаће занате, очување 
традиције, етно баштине и аутохтоних производњи, очување и заштита животне средине и друге 
делатности важних за економски развој руралних средина. 

Програм за побољшање живота и ширење економских активности у руралним подручјима 
ће се реализовати према утврђеним критеријумима, које дефинише У.О. Фонда уз сагласност 
градоначелника и градског већа. Корисници средстава биће изабрани путем конкурса. 
11. 5.554.000,00динара  Програм едукације и организованости пољопривредника и 
пољопривредних стручњака и промоција развојних потенцијала и потреба села 

Средства  ће се користити за : 
- Финансирање и подршку организацији студијских путовања, стручних скупова, конференција, 
семинара, предавања, стручних радионица, тренинга и других активности које су везане за 
стручно и техничко унапређење сеоског становништва, пољопривредних произвођача, 
пољопривредних стручњака и радника ресорних служби локалне самоуправе; 
- Финансирање посете и учешћа пољопривредника, пољопривредних стручњака и радника 
ресорних служби локалне самоуправе на семинарима и другим стручним скуповима,   
- Финансирање израде и објављивања едукативних и информативних материјала (постера, 
брошура, флајера, обавештења, конкурса и друго), за финансирање и суфинансирање едукативних,  



стручних и промотивних материјала и ТВ емисија, штампања стручних књига и часописа, за 
набавку стручне литературе и претплату на стручне часописе за кориснике са територије града, за 
израду стручних радова и програма; 
- Финансирање учешћа и наступа пољопривредника, пољопривредних удружења, стручних 
служби, представника прераде и саме локалне самоуправе на сајмовима и манифестацијама у 
земљи и иностранству; 
- Финансирање и организовање манифестација и изложби на територији града које су везане за 
презентовање постигнутих резултата и развојних потенцијала села, пољопривредне производње, 
прераде пољопривредних производа и пласмана производа и услуга, развој агроекотуризма и за 
све друге области развоја и живота села; 

Опредељеним средствима плаћаће се трошкови превоза, исхране, смештаја, закупа сале, 
трошкови обуке, ангажовања предавача, потребног канцеларијског и другог потрошног 
материјала, котизације, трошкови закупа излагачког простора и пратећих услуга, опремања 
штандова, излагачких пропусница, ангажовање потребне радне снаге, одржавања штандова,израде 
промотивног материјала, маркетинга, као и други трошкови који прате организацију напред 
наведених активности. 
12. 2.061.000,00 динара - финансирање редовне делатности Фонда 

Планирана средства за ове намене биће утрошена за рад Управног одбора, Надзорног 
одбора, Комисије, провизије банака, платног промета, судске таксе и др. 
 
 

УСЛОВИ  КОРИШЋЕЊА  СРЕДСТАВА 
 
 Услов за коришћење средстава предвиђених овим Програмом јесте да је пољопривредно 
газдинство регистровано, да је пребивалиште и производња на територији Града Пожаревца и да 
подносилац захтева и чланови његовог газдинства као и члан породице са другим газдинством 
немају неизмирених обавеза према Аграрном фонду за развој пољопривреде града Пожаревца у 
моменту подношења захтева. 
 Уколико се на конкурс за расподелу средстава за планиране намене не јави довољан број 
газдинстава која испуњавају прописане услове, средства ће се преусмерити  за намене за које 
постоји интересовање пољопривредних газдинстава. 
 Сва наведена средства су предвиђена за посебне подстицаје у пољопривредној 
производњи, која су већ наведена у предходном тексту, а уско су везана са Законом о 
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 10/13) и Уредбом 
Владе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2014. години. У случају да се 
наведена средства по појединим ставкама у одређеној грани не употребе, могу се распоредити ако 
има потребе и интересовања на другу позицију у буџету Аграрног фонда. 
 
 
 
У Пожаревцу, 13.06.2014.године     Број:01-06-106/1 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 
 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 
с.р. Бане Спасојевић, дипл.правник 

 
 
 
 

 


