
 На основу члaна 12. Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде општине 

Бољевац („Сл.лист општине“ бр. 5/2008 године) и члана 16. Статута Фонда. Управни одбор 

Фонда за развој пољопривреде општине Бољевац, на седници од 19.01.2012. године, доноси 

 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М 

РАДА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

ЗА 2012. ГОДИНУ 

 

 

 I  ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ 

 

 Фонд за развој пољопривреде општине Бољевац (у даљем тексту: Аграрни фонд) 

своју активност у програмском периоду усмериће на дугорочно кредитирање 

профитибилних програма и пројеката у области пољопривреде и сточарства, а пре свега 

оних који су усмерени на: унапређење производње, унапређење пласмана и развоја сеоских 

средина, однсоно оних који су у функцији развоја Општине као целине. 

 Аграрни фонд ће своју активност нарочито усмерити на остварење следећих циљева: 

 - подстицање равномерног развоја целокупне територије општине Бољевац, 

уважавајући присутне факторе и стање у појединим деловима територије; 

 - дугорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава, малих и 

средњих предузећа и предузетника регистрованих за пољопривредне и сточарске 

делатности; 

 - подстицање увођења и сертификовања органске производње 

 - подстицање извозно оријентисаних програма; 

 - едукцију и информисање становништва – произвођача у обављању пољопривредне 

и сточарске делатности; 

 - промовисању и заштити локалних производа; 

 - решавању и осталих питања које у току рада настану у складу са овлашћењима и 

правима утврђеним Одлуком о оснивању и Статутом Аграрног фонда. 

 

 II  КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА  

 

 Средства Фонда користе се на кредитној основи осим оног дела средстава која 

служе за обављање редовне делатности Фонда и активности које су усмерене на 

увођење органске производње, на унапређењу нивоа знања у примени нових 

технологија, увођења стандарда и добре пољопривредне праксе тако и у продаји, 

маркетингу и управљању газдинством и унапређењу удруживања. 

 Право на коришћење средстава Аграрног фонда и за које намене могу да користе 

средства имају инвеститори који делатност обављају на територији општине Бољевац и то: 

  

- носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава: 

- мала и средња предузећа и предузетници регистровани у области пољопривреде  

сточарске производње и прераде пољопривредних и сточарских производа који испуњавају 

и друге услове предвиђене јавним позивом; 

- предузетници регистровани у области пољопривредне производње и прераде  

пољопривредних и сточарских производа;  

- регистрована газдинства и регистровани предузетници у области пољопривреде  

који испуњавају и друге услове предвиђене критеријумима конкурса. 



Коришћење средстава се уговорно регулише. 

Кредитна средства Фонда користе се на основу документације која ће бити 

прописана јавним позивом. 

 

Приоритет у коришћењу средстава Аграрног фонда имају програми и пројекти који: 

- обезбеђују већи ниво пројектоване рентабилности, односно дају већи економски 

ефекат: 

- отварају нова радна места; 

- не захтевају нова улагања у изградњи грађевинских објеката; 

- имају веће учешће сопствених средстава или је инвеститор донатор Аграрног 

фонда; 

- Услови за коришћење средстава ближе и детаљније се утврђују конкурсом за 

коришћење средстава Аграрног фонда, који расписује управни одбор Фонда. 

 

III  СРЕДСТВА И ПЛАСМАНИ 

 

 Ради остваривања циљева постављених овим Програмом обезбеђују се средства у 

буџету општине Бољевац. 

 За овај програмски период у буџету општине Бољевац обезбеђена су средства у 

износу од 3.500.000,00 динара из буџета општине Бољевац за 2012. годину. 

 Ближа намена, распоред и коришћење обезбеђених средстава извршиће се јавним 

позивом за доделу кредитних средстава. 

 У програмском периоду обезбеђени део кредитних средстава у износу од 

3.000.000,00 динара  користиће се овим приоритетом: 
 1. Биљна производња, ( вишегодишњи засади у воћарству, виноградарству, органска 

пољопривредна производња и семенска производња ратарских култура): 

 2. Сточарство, (говедарство, свињарство, овчарство, живинарство, 

пчеларство,рибарство и сточарска органска производња) 

 3. Повртарство, 

 5. Производња индустријског биља и прерада, 

 6. Системи за наводњавање и одводњавање, 

 7. Подстицање производње здраве хране и извозних програма пољопривредне 

производње. 

 

 У оквиру вођења политике развоја пољопривреде Управни одбор Аграрног фонда ће 

одлуком о расписивању конкурса детаљније утврдити потребе и услове за кредитирање, а у 

складу са финансијским планом. 

 

 IV  ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА 

 

 Средства Аграрног фонда у програмском  периоду одобраваће се корисницима који 

су регистгровани у складу са важећим законским прописима којима се уређује њихова 

регистрација, уредбом и правилником. 

  

Одлуку о врсти и начину обезбеђења гаранције уредног враћања кредита доноси Управни 

одбор приликом расписивања конкурса и  пословна банка са којом се склaпа уговор о 

сарадњи.  

 

 Кредити ће се одобравати уз примену валутне клаузуле. 



 Ефективна каматна стопа за средства која финансира јединица локалне самоуправе је 

0% на годишњем нивоу. 

 Каматна стопа ће се одредити приликом расписивања конкурса, а у зависности од 

намене кредита , од стране Управног одбора и банке која ће учествовати у реализацији 

коришћења кредитних средстава. 

  

 V  ОПШТИ ДЕО 

 

 Захтеви за коришћење средстава по расписаном конкурсу доставља се Управном 

одбору у остављеном року у писменом облику на прописаном обрасцу од стране Управног 

одбора са одговарајућом потребном документацијом. 

 Подносилац захтева чији је захтев усвојен закључује уговор са пословном банком са 

којом Аграрни фонд буде закључио уговор, којим ће се детаљно регулисати услови и начин 

коришћења кредита. 

  

 Овај Програм примењиваће се након дате сагласности од стране Председника 

општине Бољевац. 

 

Број:  1-2/ 2012. године    
   
Датум 19.01.20012. године                                                                ПРЕДСЕДНИК                                                                                                       

Б о љ е в а ц                                                                                          УПРАВНОГ  ОДБОРА          

 

                                                                                                            Котујић Велимир, дипл.ецц 

 

 

             

 

 

 

 

 


