На основу члана 64 Статута општине Неготин („Сл. лист општине
Неготин“број 22/08), члана 25 Пословника о раду Општинског већа
општине Неготин („Службени лист општине Неготин“, бр.23/2008) и
члана 9 и 35 Одлуке о буџету општине Неготин за 2012. годину
(«Службени лист општине Неотин», бр.24/11), Општинско веће општине
Неготин, на седници одржаној дана 19.03.2012. године, д о н о с и
ПРОГРАМ
расподеле средстава из буџета намењених за финансирање развоја и
унапређења пољопривреде општине Неготин у 2012. години
I
Oвим Програмом утврђују се ближе начин, услови и критеријуми
расподеле и коришћења финансијских средстава намењених за развој и
унапређење пољопривреде на територији општине Неготин у 2012. години.
II
НАМЕНА СРЕДСТАВА
Одобрена финансијска средства у износу од 25.000.000 динара
употребиће се за рефундирање трошкова осемењавања говеда и свиња и
формирање матичне службе, рефундирање утрошених средстава за један лист
непокретности за регистрацију пољопривредног произвођача – газдинства,
унапређење рада гранских удружења, за брендирање пољопривредних
производа, едукације и студијске посете. За куповину опреме за сточарство,
ратарство и повртарство, воћарство, виноградарство и винарство, пчеларство ,
максималан износ по једном захтеву је 400.000 а рефундираће се 40% , и
то до 160.000 по једном захтеву, а за сеоски туризам максималан износ по
једном захтеву је 100.000 а рефундираће се 50% и то до 50.000 по једном
захтеву.

1. СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА СТОЧАРСТВУ
А) ОСЕМЕЊАВАЊЕ
Одобрена бесповратна средства у укупном износу од 6.000.000 динара
опредељена су за осемењавање говеда и свиња на територији општине
Неготин. За осемењавање код говеда и свиња одобравају се средства у
висини од 1.700 динара по једном осемењавању и односе се само на прво
осемњавање. Ова
средства рефундираће се по основу уговора са
Ветеринарским станицама и Ветеринарским амбулантама са територије
општине Неготин која ће вршити осемењавања.

Б) ОПРЕМА ЗА СТОЧАРСТВО
За развој сточарства за куповину опреме за мужу и складиштење млека
(
апарати за мужу – музилице и лактофризи за краве и овце), хранилице,
појилице, за механизацију за припрему и дистрибуцију сточне хране
(косачице,превртачи сена, балирке, мешаона за сточну храну), адаптација
сточарских објеката, субвенција код осигурања крупне стоке (30%),
суфинансирање при куповини опреме за матичну службу и суфинансирање при
куповини приплодних грла (јуница, овце, овнови, козе и назимице).
Максималан износ по једном захтеву је 400.000 динара а рефундираће се
40% , и то до 160.000 динара по једном захтеву .

2.

СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПЧЕЛАРСТВУ

За развој и унапређење пчеларства за куповину опреме за чување пчела
(кошнице или делови кошница), опрема за врцање меда (центрифуге,
отклапачи, каде), опрема за цеђење и топљење воска (топионице,пресе),
опрема за припрему хране за пчеле (мешач и ваљци за погаче и млин за
шећер), опрема за чување и паковање меда (прописана амбалажа – ростфај),
декристализатори, хомогенизатори, пакирнице, машине за производњу
кошница, опрема за превоз пчела (пчеларске приколице, утоварне дизалице,
стеге, платформе) и субвенције при набавци ројева и матица.
Максималан износ по једном захтеву је 400.000 динара а рефундираће се
40% , и то до 160.000 динара по једном захтеву .

3. СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ВИНОГРАДАРСТВУ И ВИНАРСТВУ
За развој и унапређење виноградарства за куповину опреме за наводњавање
- систем кап по кап, опрема за заштиту ( прскалице и атомизери) и обраду
земље (плугови и ротофрезе) и субвенција при куповини стандардног С.А.
квалитета калемова аутохтоних сорти за површине од 0,2 ха до 0,5 ха.
Набавка опреме за производњу и чување вина: муљаче, пресе ,пумпе за
претакање и филтрирање вина, пунилице, затварачице, етикетирке, судови ,
лабораторијска опрема за винарство. Субвенције за чланове удружења винара
Неготина за адаптацију винских подрума у циљу стандардизације и подизање
квалитета вина.
Максималан износ по једном захтеву је 400.000 динара а рефундираће
се 40% , и то до 160.000 динара по једном захтеву .

4. СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ВОЋАРСТВУ
За развој и унапређење воћарства за куповину опреме за наводњавање систем кап по кап, уређаји за заштиту ( прскалице и атомизери) и опрема за
обраду земље ( плугови и ротофрезе), опрема за опремање сладишног
простора за чување воћа. Субвенционисање при куповини сертификованих
садница за подизање нових засада воћа (јабука, крушка и бресква) за
површине од 0,3 ха до 0,5 ха.
Максималан износ по једном захтеву је 400.000 динара а рефундираће се
40% , и то до 160.000 динара по једном захтеву .

5. СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА РАТАРСТВУ И ПОВРТАРСТВУ
За развој и унапређење ратарске и повртарске производње за куповину
механизације за основну и додатну обраду земље (плугови, тањираче,
дрљаче, сетвоспремач, растурач ђубрива, ротофреза, сејалица, цистерне за
заливање и прскалице), опрема за систем за наводњавање и за тракторске
приколице.
За развој и унапређења повртарства на територији општине Неготин
рефундираће се 40% укупних трошкова изградње професионалног пластеника
-оригиналне цеви за конструкција чија површина мора бити најмање 3 ара као
и за већ постојеће пластенике и повртарску производњу за набавку опреме:
фолија за покривање пластеника, фолија за сенчење, електро грејачи –термо
теписи за пластенике, опрема за наводњавање кап по кап.
Максималан износ по једном захтеву је 400.000 динара а рефундираће се
40% , и то до 160.000 динара по једном захтеву .

6. СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА РАЗВОЈУ СЕОСКОГ ТУРИЗМА
За унапређење и развој сеоског туризма за набавку етно опреме за
домаћинстава и то ( постељина са етно мотивима, стољњаци, завесе са везом
и чипком, пешкири, ткани производи за опремање простора (прекривачи,
простирке, поњаве), грнчарски производи за спремање и сервирање хране,
опрема за пивнице и винске подруме који се користе у туристичке сврхе - као
дегустациони простори ( дрвене столице, клупе, столови, полице за бутељке).
Набавка материјала и опреме за санацију и опремање купатила у сеоским
туристичким домаћинствима – галантерија за опремање купатила. Набавка
материјала за кречење енетеријера и екстеријера сеоских туристичких
домаћинстава у традиционалном маниру. Набавка материјала за радове на
санацији и уређењу пивница и старих традиционалних сеоских кућа које би се
користиле у етно – туристичке сврхе.
Максималан износ по једном захтеву је 100.000 динара а рефундираће
се 50%, до 50.000 динара по једном захтеву .

7.
БРЕНДИРАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА, МАРКЕТИНГ,
ЕДУКАЦИЈЕ И СТУДИЈСКЕ ПОСЕТЕ
У циљу унапређења пољопривредне производње,паковања и пласмана
пољопривредних производа и руралног развоја у целини, општина ће подржати
пољопривредне произвођаче у процесу брендирања пољопривредних
производа као и активности удружења и пољопривредника усмерена ка
стицању нових знања и размену искустава са произвођачима из окружења и из
земаља чланица ЕУ, као и за маркетинг и изналажење нових тржишта за
продају пољопривредних производа, а све то кроз едукације и тематске
студијске посете како у земљи тако и у земље ЕУ , опредељују се средства у
износу од 2.000.000 динара.

8.
СРЕДСТВА
НАМЕЊЕНА
ИНТЕНЗИВИРАЊУ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА

РЕГИСТРАЦИЈЕ

Обзиром да је цена листова непокретности главни проблем
при
регистрацији пољопривредних газдинстава из финансијских средстава за
развој и унапређења пољопривреде одобрено је 50.000 динара. Рефундираће
се средства у износу од 1.500 динара сваком газдинству регистрованом у току
2012. године до 15.12.2012. године. Захтеви ће се подносити у периоду до
15.12.2012. године.

9. СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА
УДРУЖЕЊИМА

ЗА ПОМОЋ СТРУКОВНИМ – ГРАНСКИМ

У циљу бољег рада и функционисања гранских удружења издвојиће се
средства у укупном износу од 2.000.000 динара. Свако гранско удружење
имаће право коришћења бесповратних средстава у току 2012. године.Средства
ће се користити за промоцију пољопривредних манифестација и унапређења
рада удружења а све у складу са програмима рада удружења. Организовање
заједичког наступа до 10.априла, свих удружења, Пољопривредне школе „Рајко
Боснић“ и Земљорадничких задруга са територије општине Неготин са циљем
представљања
пољопривреде
општине
Неготин
на
Међународни
пољопривредни сајам у Новом Саду од 12.-18. Маја 2012.године. Удружења
подносе захтеве до 15.12.2012. године.
III
НАЧИН РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
1. Расподела бесповратних средстава за куповину опреме
Средства утврђена овим Програмом користиће се без обавезе њиховог
враћања (бесповратна средства).
Расподела бесповратних средстава из главе II, тачка 1Б, 2,3, 4, 5 и 6
вршиће се на основу Конкурса који расписује и спроводи Комисија за
расподелу средстава из буџета намењених за финансирање развоја и

унапређења пољопривреде општине Неготин у периоду од 19. 03. 2012.
године до 31. 05. 2012. године .
Право на коришћење средстава имају сва правна и физичка лица која
испуњавају следеће критеријуме:
1. Подносилац захтева је регистровано пољопривредно газдинство
2. Подносилац захтева (за физичка лица) може бити носилац или члан
пољопривредног газдинства
3. Подносилац захтева (правна лица регистрована за бављење
пољопривредном делатношћу, Пољопривредна школа и ЗЗ)
,достављају решење из АПР-а
4. Подносилац Захтева мора бити осигуран по основу пољопривреде
(за физичка лица) или пољопривредни пензионер, осим за
подносиоце захтева за опрему за пчеларство и сеоски туризам.

На конкурс се подноси следећа документација :
1. Попуњен конкурсни образац са обавезним потписом подносиоца (и
печатом за правна лица )
2. Потврда о регистрацији пољопривредног газдинства на територији
општине Неготин – фотокопија
3. Уверење Пореске управе да је подносилац захтева (физичко лице)
извршио уплату пензијско-инвалидског осигурања по основу
пољопривреде , а за пољопривредне пензионере фотокопија задњег
чека пензије, осим за подносиоце захтева за опрему за
пчеларство и сеоски туризам.
4. Предрачун или рачун о извршеној инвестицији
5. Фотокопија намеског пољопривредног текућег рачуна
Додатна документација:
Опрема за сточарство:
- Оверену изјаву под материјалном и кривичном одговорношћу, да се
поседује објекат за смештај стоке и најмање четри грла крупне стоке .
Опрема за пчеларство:
- оверену потврду да је члан Савеза пчеларских организација Србије и
члан Друштва пчелара „Хајдук Вељко“.
Опрема за сеоски туризам:
- фотокопије решења о категоризацији сеоског смештаја и уговора са
Туристичком организацијом Неготин о пружању услуга у сеоском туризму.
Захтеве за коришћење бесповратних средстава са пратећом
документацијом, у складу са Програмом, корисници ће подносити Одељењу за
друштвене делатности, привреду и развој, извршиоцу аналитичких послова за
област пољопривреде у периоду од 19.03.2012. до 31.05.2012.године.

Пристигли Захтеви ће бити прослеђени Комисији на даље разматрање и
одобравање.
Комисија за расподелу средстава из буџета намењених за финансирање
развоја и унапређење пољопривреде општине Неготин ће разматрати сваки
поднети захтев и након оцене да су испуњени услови о коришћењу средстава
из овог Програма донети Решење о додели бесповратних средстава које ће
доставити председнику општине, а затим и Одељењу за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију на реализацију. Одељење ће водити
одговарајућу евиденцију и обављати финансијско – материјално пословање.
Сва опрема и приплодна грла која су купљена на основу Програма
расподеле средстава из буџета намењених за финансирање развоја и
унапређења пољопривреде општине Неготин у 2012. години, не може се
отуђити у наредних 5 година. Комисија ће обићи кориснике средстава
намењених за финансирање развоја и унапређење пољопривреде
општине Неготин и извршити увид купљене опреме, приплодних грла и
подигнутих засада винограда и воћњака .

2. Бесповратна средства за осемењавање говеда и свиња на територији
општине Неготин
У висини од 1.700 динара по једном осемењавању говеда и свиња средства
ће се рефундирати по основу Уговора закључених између општине Неготин и
Ветеринарских станица и ветеринарских амбуланти са територије општине
Неготин, којим ће исте бити овлашћене да на територији општине Неготин у
току 2012. године врше прво осемењавање говеда и свиња.
Ветеринарске станице и ветеринарске амбуланте ће Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију средином и крајем сваког месеца
све до 15.12.2012. године достављати фактуре са признаницама о извршеним
осемењавањима на основу којих ће истим бити извршена уплата.
2. Брендирање пољопривредних производа, маркетинг, едукације и
студијске посете
У циљу унапређења пољопривредне производње,паковања и пласмана
пољопривредних производа и руралног развоја у целини, општина ће
подржати
пољопривредне
произвођаче
у
процесу
брендирања
пољопривредних производа као и активности удружења и пољопривредника
усмерена ка стицању нових знања и размену искустава са произвођачима
из окружења и из земаља чланица ЕУ, као и за маркетинг и изналажење
нових тржишта за продају пољопривредних производа, а све то кроз
едукације и тематске студијске посете како у земљи тако и у земље ЕУ ,
опредељују се средства у износу од 2.000.000 динара.

3. Средста намењена
газдинстава

интезивирању регистрације

пољопривредних

Након извршене регистрације пољопривредног газдинства носилац
газдинства поднеће Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију, односно извршиоцу аналитичких послова за област
пољопривреде :
- фотокопију потврде о регистрацији пољ. газдинства
- фотокопију наменског пољопривредног текућег рачуна
Спискови за рефундацију биће прослеђени Одељењу за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију - одсеку за буџет и финансије Општинске
управе општине Неготин на реализацију.

4. Средства намењена струковним – гранским удружењима
У циљу бољег рада и функционисања гранских удружења издвојиће се
средства у укупном износу од 2.000.000 динара. Свако гранско удружење
имаће право коришћења бесповратних средстава у току 2012. године на основу
достављеног годишњег Програма рада удружења и организовања
пољопривредних манифестација. Захтеви ће се подносити у периоду до
15.12.2012. године
IV
О реализацији овог Програма стараће се Општинска управа општине
Неготин.
V
Програм расподеле средстава из буџета намењених за финансирање
развоја и унапређења пољопривреде општине Неготин у 2012. години, ступа на
снагу даном доношења а биће објављен у „Службеном листу општине
Неготин“.

Број: 401-103/2012-III/08
Дана:19.03.2012.
Неготин
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН,
ПРЕДСЕДНИК
др Влајко Ђорђевић,с.р.

