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На основу члана 14. Закона о пољопривреди и руралном  развоју ("Службени гласник РС" број 
41/09), члана 11. Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде општине Димитровград 
(«Службени лист града Ниша» број 126/08), члана 11. и члана 24. Статута Фонда за развој 
пољопривреде општине Димитровград број. 320-41/09-01-1, , Управни одбор Фонда, на својој другој 
седници одржаној дана  30.03.2012. године, доноси: 
 
 

П Р О Г Р А М 
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД  

ЗА 2012 ГОДИНУ 
 
 Средства предвиђена Одлуком о буџету општине Димитровград за 2012. годину број („Сл.лист 
града Ниша“ бр. 86/2011), у разделу 1, глава 15 позиција 1 економска класификација 4511, функција 
420, опис Фонд за пољопривреду у износу од 12.000.000,00 динара обезбеђене су за развој 
пољопривреде општине Димитровград.  
Средства фонда потребна за измирење обавеза на име субвенција из претходних година 5.473.000 
динара, расположива средства Фонда за 2012. годину 6.527.000,00 динара 
 
 Средства Фонда за развој пољопривреде у току 2012 године биће пласиране преко три 

програма.  

I. Програм субвенционисања пројеката унапређења примарне пољопривредне производње 80% 

расположивих средстава. 

II. Програм субвенционисања пројеката прераде и пласмана пољопривредних производа 20% 

расположивих средстава. 

III. Успостављање безкаматне кредитне линије, у сарадњи са комерцијалном банком, у циљу 

унапређења пољопривредне производње – “ЗЕЛЕНА ЛИНИЈА”. 

 

I. ПРОГРАМ СУБВЕНЦИОНИСАЊА ПРОЈЕКАТА УНАПРЕЂЕЊА 
ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ  

 
Фонда за развој пољопривреде општине Димитровград пласираће средства преко Програма 

субвенционисања пројеката унапређења примарне пољопривредне производње, у циљу унапређења 
сточарске, воћарске и повртарске производње и проширења економских активности на селу.  

Програм субвенционисања пројеката унапређења примарне пољопривредне производње, има 
за циљ унапређење пољопривредне производње, побољшање квалитета живота и ширење 
економских активности, развојем руралне економије, унапређењем ефикасности тржишта и 
имплементацијом стандарда и агроеколошких мера и диверзификацијом економских активности. 
Овим Програмом ће се подржати пројекти који имају развојну компоненту у пољопривредној 
производњи на подручју општине Димитровград.  

Дефинисани циљеви програма и реализоваће се кроз следеће потпрограме:  
 
A. „ ФАРМЕР“  - програм субвенционисања пројеката унапређења сточарска производње. 

B.  „ГРАДИНАР“  - програм субвенционисања пројеката унапређења повртарске производње. 

C. „ВОЋАР“  - програм субвенционисања пројеката унапређења воћарске производње. 
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D. „БИОПРОГРАМ“  - програм субвенционисања пројеката унапређења алтернативних и 

других грана пољопривредне производње – органска пољопривреда, пчеларство, 

лековито биље, рибарство, производња печурака.  

 

А Сточарска производња овим програмом субвенционисаће се у циљу успостављања мини 
фарми за производњу млека и меса које ће имати услове за профитабилно пословање. Циљ 
програма је и формирање фарми које ће радити по принципима добре пољопривредне праксе. 

В Када је повртарска производња у питању истиче се производња поврћа у заштићеном 
простору која у знатној мери умањује ризике неповољног утицаја спољне средине, отвара могућност 
проширења ареала узгоја појединих култура, затим продужења вегетационог периода и креирања 
времена сазревања пољопривредних култура ради постизања максималних тржишних ефеката. 
Користећи наведене предности, ова производња може да буде конкурентна на знатно ширем 
тржишту. 

С Овим програмом подстиче се заснивање комерцијалних воћних засада који ће уз редовну 
примену савремене агротехнике бити профитабилни.  Такође,  подстиче се прелаз са досадашњег 
коришћења стандардног садног материјала на коришћење сертификованог садног материјала.  
Квалитетнији производи из примарне биљне производње предуслов су постизања веће вредности 
продуката прерађивачке индустрије. 

D Посебан значај може да има развој других економских активности унапређењем 
алтернативних и других грана пољопривредне производње на пољопривредним газдинствима. 
Подршком додатним могућностима запошљавања могу зауставити негативни трендови депопулације 
и пражњења села.  Диверзификација активности на газдинствима неопходна је за запошљавање и 
одрживи развој руралних подручја.. 

 
 
 

A. „ ФАРМЕР“  - програм субвенционисања пројеката унапређења производње млека и меса. 
 
 
Унапређење сточарске производње,  модернизовањем система производње у сточарству путем 
унапређења генетског потенцијала стоке, повећањем ефикасности и економичности фармерског 
менаџмента уз изградњу, осавремењавање и обнављање објеката и опреме за држање стоке на 
регистрованим пољопривредним домаћинствима у циљу формирања мини фарми, суфинасираће се: 
 

• Набавка квалитетног приплодног материјала у говедарству, крава или јуница, за регистрована 
пољопривредна газдинства која поседују најмање четири одрасле краве или три краве и једну 
јуницу преко 14 месеци и минимално 0.8 ха обрадиве површине по грлу у власништву или у 
закупу и објекте који одговарају минималним техничким стандардима предвиђеним за ову 
врсту животиња.  

• Набавка квалитетног приплодног материјала у овчарству и козарству, за регистрована 
пољопривредна газдинства која гаје најмање 50 одраслих оваца или најмање 30 одраслих 
коза и располажу са минимално 0,15 ха обрадиве површине по грлу, ако су овце у питању, 
односно 0,1 ха по грлу код коза, у власништву или у закупу и објекте који одговарају 
минималним техничким стандардима предвиђеним за ову врсту животиња 

• Набавка специјализоване механизације  и опреме за примарну сточарску производњу, за 
произвођаче који испуњавају услове из претходне две тачке. 

• Функционално опремање постојећих смештајних објеката за животиње и објеката за 
производњи млека и меса на регистрованим пољопривредним имањима према принципима 
добрих произвођачких и добрих хигијенских пракси, а која испуњавају услове претходних 
тачака. 
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• Набавка рибље млађи за пољопривредна газдинства која поседују неопходну пројектно 
техничку документацију за изградњу рибњака или поседују рибњак који поседује све дозволе 
и решења. 

 
 

B. „ ГРАДИНАР“  - програм субвенционисања пројеката унапређења повртарске производње. 
 

Унапређење повртарске производње на отвореном простору и подизање производње у заштићеном 
простору кроз модернизацију технологије узгоја, повећања приноса, продужења сезоне гајења, 
побољшања изгледа и квалитета производа и богатије понудe поврћа, спроводиће се кроз 
суфинансирање: 

•••• Набавке  потребних елемената за изградњу  пластеника: конструкције за објекте заштићеног 
простора, вишегодишње и вишеслојне фолије за покривање објеката заштићеног простора, 
фолије за сенчење и спречавање губитка топлоте,  мреже за сенчење и др. 

•••• Набавке неопходне опреме за пластенике: конструкције за везивање биљака, подне фолије, 
систем за наводњавање и опреме за наводњавање др. 

•••• Набавке нове механизације за сетву, садњу, бербу и опрему за заштиту биља од корова, 
болести, штеточина, града и измрзавања. 

За програм „ГРАДИНАР“ могу да конкуришу само регистрована пољопривредна газдинства која 
поседују бизнис план на основу којег преузмимају обавезу гајења поврћа на најмање 0,3 ха и/или 
0,03ха у затвореном простору (пластеници), са одрђеним искуством и знањем у повртарској 
производњи. 

 
 

C. „ВОЋАР“  - програм субвенционисања пројеката унапређења воћарске производње. 
 

 
Унапређење прозводње воћа спроводиће се кроз суфинансирање следећих активности: 
   
Унапређење воћарске производње подизањем производних  засада воћа набавком садног 
материјала, наслона и жица за кориснике: 

• који се већ баве воћарском производњом и чији воћњаци нису амортизовани, важи за све 
врсте воћних засада већих од 1 ха, осим за јагоду и друго јагодичасто и бобичасто воће на 
површини већој од 0,30 ха, 

• који заснивају нову  производњу на површини не мањој од 0,50 ха за воћњак и не мањој од 
0,30 ха за јагодичасто и бобичасто воће, 

• који ће подизање засада извршити на парцели одговарајућег бонитета, структуре, састава 
земљишта, експозиције и надморске висине , погодну за механизовану обраду, 

• који искључиво користи сертификовани садни материјал, 
• који ће поштовати прописане стандарде за склоп биљака  за сваку културу. 

Набавка опреме за прераду воћа у финалне производе за кориснике: 
• који се баве прерадом и врше производњу у условима прописаним законском регулативом за 

прераду воћа. 
Набавка специјализоване механизације, за обраду, заштиту и резидбу за кориснике: 

• који имају нове засаде воћа на површини не мањој од 0.5 ха и за јагодичасто и бобичасто 
воће на површини не мањој од 0,30 ха. 

Набавка елемената пластеника и опреме за пластеничку производњу у воћарству.  
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• Све што важи за пластеничку производњу поврћа важи и за пластеничку производњу воћа. 

За програм „ВОЋАР“ могу да конкуришу само регистрована пољопривредна газдинства која 
поседују бизнис план на основу којег преузмимају обавезу гајења воћа а према горе наведеним 
критеријумима. 

 
 
D. „БИОПРОГРАМ“ - програм субвенционисања пројеката унапређења алтернативних и 

других грана пољопривредне производње – органска пољопривреда, пчеларство, 
лековито биље, рибарство, производња печурака 

 

Проширење економски активности на селу, и подизања конкурентности произвођача кроз увођење 
технологије узгоја печурака, лековитог биља и производња рибе, спроводиће се кроз 
суфинансирање: 
 

• Успостављање органске пољопривреде – набавка опреме, механизације и приплодног или 
садног материјала, за пољопривредна газдинства која су у процесу сертификације или имају 
успостављену органску производњу.  

• Производња печурака - набавка опреме за пољопривредна газдинства која производе или 
планирају да производе печурку за тржиште. 

• Узгајање и прераду лековитог биља - набавка опреме и механизације за пољопривредна 
газдинства која имају успостављену производњу лековитог биља,  регистровано откупно 
место (станицу) или потписан откуп са познатим откупљивачем. Поседују одговарајуће 
едукације и сертификате за сакупљање лековитог биља из природе. 

• Изградња и осавремењавање рибњака - набавка специјализоване опреме, материјала за 
изградњу за пољопривредна газдинства која поседују неопходну пројектно техничку 
документацију за изградњу рибњака или поседују рибњак који поседује све дозволе и 
решења. 

• Пчеларство - Набавка опреме и механизације за производњу и паковање меда. 
 

_____________________________________________________________________________________  
 

 КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
Право коришћења средстава имају носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава на 

територији општине Димитровград, који су обвезници пензиско – инвалидског осигурања преко 
пољопривреде или преузму обавезу да постану обвезници ПИО преко пољопривреде пре 
потписивања уговора о реализацији пројекта којим конкуришу код даваоца субвенције Фонда за 
развој пољопривреде општине Димитровград.  

Субвенцију могу добити пољопривредна газдинства која се искључиво баве пољопривредом. 
Субвенцију могу  добити пољопривредна газдинства која својом активношћу не угрожавају 

животну средину и теже успостављању добре пољопривредне праксе на свом газдинству. 
Проиритет имају пољопривредна газдинства чији носилац има мање од 35 година, или 

припада маргинализованим групама, који упошљавају друге чланове газдинства или друге раднике 
на свом газдинству, и газдинства која нису користила средства фонда у претходном периоду.   

Субвенцију немогу остварити привремени носилац пољопривредног газдинства и 
регистровано пољопривредно газдинство које има пасивни статус. 

  
 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:  

• бизнис план - пријавни образац који је саставни део конкурса,   
• доказ о регистрацији пољопривредног газдинства за  носиоце регистрованих 

пољопривредних газдинстава 
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• доказ о активном статусу газдинства,  
• доказ о власништву на непокретностима ( лист непокретности, уговор о закупу или уговор 

о бесплатном коришћењу),  
• докази да се против субјекта не воде судски поступци, 
• доказ да је измирио локалне пореске обавезе, 
• фотокопија личне карте. 

 
 Бизнис план (пријавни образац) са критеријумима  моћи ће да се преузме у Одсеку за 
пољопривреду и одрживи економски развој ул. Балканска бр. 12.  
 Комисија неће разматрати конкурсне пријаве са непотпуном конкурсном документацијом.  
 
 ПРОЦЕС ОДЛУЧИВАЊА 

Програм субвенционисања пројеката унапређења примарне пољопривредне производње, 
реализоваће се према утврђеним критеријумима. Критеријуми се одређују од стране Управног 
одбора (УО) у складу са програмом фонда. Конкурс је расписан током целе године, до потрошње 
средстава.  

Оправданост за доделу субвенције поднетом пројекту/инвестиције ће се утврђивати према:  
• достављеним пројектним бизнис плановима,  
• испуњености услова из конкурса, 
• извештајa  састављеном при непосредном утврђивању стања на терену.  

 
Не основу тако утврђеног стања извршиће се бодовање према критеријумима који су саставни 

део конкурсне документације и на основу бодовања избор који ће се констатовати записником 
Управног одбора.  
 Предност имају пројекти који могу донети директно и знатно побољшање на пољопривредном 
газдинству у погледу унапређивања ефикасности менаџмента и производње, повећања 
продуктивности и унапређења организованости  производње. 
 
 У поступку избора УО ће моћи да проверава све наводе у конкурсној документацији, утврди и 
провери тачност приложене документације изласком на терен и  тражи да се, по потреби достави 
додатна документација.  
 При избору пројеката УО ће оцењивати: Референце подносиоца предлога (искуства и 
стручност, производни капацитет, људски ресурс, удруженост, технички предуслови, коришћење 
средстава Фонда у претходном периоду); Одрживост пројекта и значај за укупан развој (развојни тип 
пројекта, потенцијал за наставак активности након реализације пројектних активности, број 
обухваћених корисника, усклађеност са СЛОР и Секторским планом руралног развоја); Буџет и 
економичност (оправданост трошкова и очекиваних резулатата,  реална процена трошкова за 
реализацију пројекта и начин обезбеђења средстава). 
 Управни одбор је у обавези да по достави конкурсне документације (бизнис плана са 
пратећом документацијом)  размотри пријаву у року од 20 дана, припреми извештај и обавести 
подносиоца пријаве и председника општине о испуњености услова за доделу субвенције.  
 
 ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА  
 Максимални износ субвенције је 500.000,00 РСД, или 80% од укупног износа инвестиције. 
Корисник субвенције је у обавези да обезбеди минимум 20% од укупног износа инвестиције. Висина 
субвенције се дефинише на основу представљеног пројекта од стране кандидата, на основу 
развојног карактера и самозапошљавања или упошљавања/ангажовања радника. Појединачна 
субвенција се опредељује од максималних 500.000,00 рсд и минимум од 100.000,00 рсд..  

Субвенција за набавку тражених средстава од стране корисника у сврху развоја предложене 
пословне активности, описане у пријавном обрасцу  (бизнис плану) корисника, биће додељена строго 
наменски.  
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Субвенција се додељује уплатом на рачун корисника са обавезом да утроши средства у 
периоду који је дефинисан уговором поштујући све друге обавезе предвиђене овим програмом и 
условима конкурса, или рефундирањем средстава на рачун корисника средстава, ако исти достави 
доказе (рачун, доставнице, гарантни лист ...) да је током текуће године у периоду по давању 
сагласности  од стране СО Димитровград на програм Фонда за развој пољопривреде, утрошио 
средства у складу са представљеним бизнис планом, и овде дефинисаним условима и 
критеријумима. УО опредељује начин уплате средстава и исти дефинише уговором.    
 Права и обавезе корисника средстава биће прецизиране уговором. Корисник субвенције и 
Фонд за развој пољопривреде потписују Уговор о наменском коришћењу средстава, у случају 
непоштовања услова од стране корисника, Фонд користи право активирања средства обебеђења 
ускладу са Уговором. УО конкурсом опредељује врсту обезбеђења субвенције. Корисник који утроши 
ненаменски средства и покуша да их злоупотреби, губи право добијање било каквог подстицаја у 
пољопривреди од стране Општине Димитровград. 
 По потписивању уговора корисници су дужни да омогуће процес надзора над реализацијом 
пројекта који ће спроводити Одсек за пољопривреду и одрживи економски развој у трајању од две 
године. 
 

II. ПРОГРАМ СУБВЕНЦИОНИСАЊА ПРОЈЕКАТА ПРЕРАДЕ И 
ПЛАСМАНА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА  

 
Фонда за развој пољопривреде општине Димитровград пласираће средства преко Програма 

субвенционисања пројеката прераде и пласмана пољопривредних производа, у циљу унапређења 
пласмана и продаје пољопривредних производа.  

Програм субвенционисања пројеката прераде и пласмана пољопривредних производа, има за 
циљ стварање услова за продају и пласман производа. Модернизацијом и подршком постојеће 
прераде и покретањем нове прераде као и формирањем складишних капацитета пре свега 
хладњача, стварају се услови за  прерадом производа, што даје гаранције за сигурнијим пласманом 
производа, са друге стране даје се подршка покретању прераде и задржавању постојећих и 
отварању нових радних места.  

Дефинисани циљеви програма и реализоваће се кроз помоћ привредним субјектима који 
обављају следеће делатности:  

 
A. Прерада меса. 

B. Прерада млека. 

C. Складиштење и прерада воћа, поврћа и печурака. 

D. Прерада кожа и вуне. 

 
Право  учешћа на конкурсу и коришћења подстицајних средстава имају задруге, предузећа, 
предузетници која испуњавају следеће услове:  

• уписана у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре и регистар пољопривредних 
газдинстава; 

• са седиштем на подручју општина Димитровград; 
 
Конкурс дефинише критеријуме за оцењивање кандидата дајући предност предузетницима, 

предузећима и задругама који упошљавају већи број радника и прерађују производе који имају 
стратешки значај за општину Димитровград. Користећи пре свега сировину произведену на 
територију општине Димитровград, и користећи карактеристичну (аутохтону) прераду у производњи. 
Критеријуми се одређују од стране Управног одбора (УО) у складу са програмом фонда. Конкурс је 
расписан током целе године, до потрошње средстава. 
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Тип активности и трошкова који се не могу финансирати овим потпрограмом: 

1. Активности које угрожавају животну средину; 
2. Трошкови припреме пројектне документације и пријаве/обрасца (изузев грађевинског 

пројекта); 
3. Дугови и средства за покривање дугова или губитака; 
4. Трошкови настали пре периода спровођења пројекта односно, пре објављивања 

конкурса; 
5. Трошкови финансијских трансакција и гаранција; 
6. Куповина земљишта или објеката; 
7. Финансијске надокнаде за управљање пројектом и трошкови рачуноводства 

 
Потребна документација при конкурисању: 

 
Обавезна документација: 

1. попуњен конкурсни образац са обавезним потписом и печатом подносиоца; 
2. попуњен додатак  конкурсног обрасца предвиђен  за бизнис план; 
3. копија решења о регистрацији за задруге, удружења, предузетнике и правна лица; 
4. власнички лист  из  Републичког  геодетског завода –  службе  за катастар  непокретности, не 

старији од 6 месеци од дана пријављивања на конкурс (у случају да се конкурише за 
изградњу/реконструкцију објекта). 

Допунска документација: 
1. Потврда издата од стране подносиоца захтева са наведеним бројем запослених лица и са 

именима и презименима и матичним бројем запослених; 
2. Копија ПП ОД обрасца са последње тромесечје; 
3. Копија завршног рачуна за 2011. годину; 

 
Документација коју је неопходно доставити како би уговорне стране  потписале уговор 

 
Уколико подносилац купује машине, опрему, наменска возила или грађевински материјал 

• Оверени предрачун на име купца (корисника средстава)  
 

Уколико подносилац ангажује извођача радова  
• Уговор склопљен  са извођачем радова са наглашеним роком завршетка радова, после 

кога ће подносилац бити у обавези да достави доказ о плаћању и преносу  средстава 
на  текућ и рачун извођача радова и  окончану ситуацију са  износом вредности радова 
– са ПДВ и без ПДВ. 

• Уговор са надзорним органом (чл.153. Закона о планирању и изградњи, Сл. гласник РС 
бр. 72/2009) 

 
Неопходна техничка документација: 

 
1. Изградња, реконструкција и доградња економских објеката: 

• Локацијска дозвола (чл. 54 Закона о планирању и изградњи, Сл. гласник РС бр. 
72/2009...24/2011) 

• Главни пројекат (чл. 120 Закона о планирању и изградњи) 
• Грађевинска дозвола (чл. 135 Закона о планирању и изградњи) 
• Пријава радова (чл. 148 Закона о планирању и изградњи) 

 
2. Адаптација, санација и промена намене објекта и радови на инвестиционом одржавању: 

• Решење којим се одобрава извођење радова ( чл. 145 Закона о планирању и изградњи) 
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• Главни пројекат (за адаптацију и санацију објекта, чл.145 Закона о планирању и 
изградњи). 

 
За инвестиције (изградњу објеката), које су започете пре објављивања конкурса, а за чији завршетак 
подносилац конкурише, уз наведено неопходно је доставити оверену од стране надзорног органа, 
последњу привремену ситуацију за наплату са доказом о исплати (предходних ситуација). 
 
Уговором ће се дефинисати следећи кораци као и потребна документација која ће представљати 
доказ о наменском утрошку средстава. 
 

Документација која ће представљати доказ о наменском утрошку средстава 
 

• Оригинал рачун на име купца (корисника средстава), или оверена фотокопија рачуна, односно 
купопродајни уговор (оригинал или оверена копија) и оверени извод из банке који доказује 
пренос средстава са рачуна корисника средстава на рачун добављача; 

• Оригинал или оверене копије позива за достављање понуда и евалуациони извештај за сваку 
спроведену набавку; 

• Отпремница (оригинал или оверена копија) којом се доказује набавка опреме за коју је по 
важећим прописима утврђена обавеза издавања отпремнице и копија гарантног листа за 
машине и опрему; 

• Доказ о плаћању и  преносу средстава на текући рачун  извођачу радова  на укупан износ 
инвестиције из уговора (уколико подносилац ангажује извођача радова) 

 
Висина субвенције се дефинише на основу представљеног пројекта од стране кандидата уз 

сопствено учешће од 20%, на основу развојног карактера и упошљавања/ангажовања радника. 
Субвенција се опредељује од максималних 300.000,00 рсд и минимум по 100.000,00 рсд по радном 
месту. У критеријум „радна места“ улазе ново отворена радна места и постојећа радна места ако су 
везана за проширење производње, пласмана и увођење нових технологија.  

У року од најкасније месец дана након потписивања уговора 55% средства се уплаћују на 
наменски рачун корисника подстицајних средстава, а преостали износ од 45% по приспећу и провери  
документације која ће представљати доказ о наменском утрошку средстава;  

Одсек за пољопривреду и одрживи економски развој редовно прати испуњеност услова из 
уговора, а у складу са обавезама прописаним самим уговором. 
 

Корисници ових подстицајних средстава, дужни су да приликом процеса набавки 
добара/услуга/радова поштују процедуре што подразумева: 

• Да потенцијалним добављачима наведених у Листи добављача пошаљу позив/захтев за 
достављање понуда. Корисници треба да обезбеде најмање три такве валидне понуде. 
Корисник спроводи набавку од оног добављача који је дао најповољнију понуду / најнижу 
цену, а притом испунио тражене техничке карактеристике.  

• Да се придржавају валидних техничких  спецификација наведених у пројектном захтеву; 
• Да за сваку набавку достави евалуациони извештај. 
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III. УСПОСТАВЉАЊЕ БЕЗКАМАТНЕ КРЕДИТНЕ ЛИНИЈЕ,  
У САРАДЊИ СА КОМЕРЦИЈАЛНИМ БАНКАМА,  

У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 
“ЗЕЛЕНА ЛИНИЈА” 

 
 Успостављање кредитне линије преко комерцијалне банке изабраном јавном набавком са 
којом ће се потписати Уговор о пласирању средстава Фонда за развој пољопривреде општине 
Димитровград.  
 Банка прузима обавезу да преузета средства да кориснику без камате са обавезом плаћања 
једнократне услуге обраде кредита.  
 Корисници кредита могу бити регистрована пољопривредна газдинства са територије 
општине Димитровград. Корисници кредита бирају се на основу критеријума и за активности које 
су дефинисане Програмом субвенционисања пројеката унапређења примарне пољопривредне 
производње. Кориснике кредита бира УО Фонда на основу критеријума из конкурса.   

   
 
 Програм Фонда за развој пољопривреде општине Димитровград је у сагласности са:  

• Националним програмом за рурални развој од 2011 до 2013 године. 

• Националним програмом пољопривреде Србије од 2010 до 2013 године. 

• Стратегијом одрживог развоја општине Димитровград  од 2010 до 2019 године. 

• Секторским планом руралног развоја општине Димитровгад од 2012 до 2022 године. 

 
 

Број:320-56/12-01-1 
У Димитровграду 30.03.2012.године. 

 
 
 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 
ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
 
 
                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК У.О. 
 

___________________________  
 


