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 На основу члана 32. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 20. става 1. тачке 9. Закон о 
локалној самоуправи, (Службени гласник РС 129/07) и  на основу члана 41. став 1. тачка 5. а 
у вези са чланом 15. става1. тачке 10. Статута Општине Димитровград( Службени лист 
града Ниша 79/08). Скупштина општине Димитровград и дана 24.02.2012. године донела је 

 
 

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ  
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ЗА 2012 ГОДИНУ 

 
 

 Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике на територији општине 
Димитровград за 2012 годину, утврђују се намене и начин коришћења средстава и то за 
активности које су од значаја за унапређење пољопривреде на подручју општине 
Димитровград. 
 Програм подршке за спровођење пољопривредне политике на територији општине 
Димитровград за 2012 годину, спроводиће се кроз реализацију следећих мера:  
 

1. Субвенције у пољопривреди за 2012 годину. 

2. Фонд за развој пољопривреде општине Димитровград.  

3. Реализација робних кредита у говедарству и овчарству. 

 
 Програм подршке за спровођење пољопривредне политике на територији општине 
Димитровград за 2012 годину је у сагласности са:  
 

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

•••• Национални програм пољопривреде Србије од 2010 до 2013 године. 

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

 
I СУБВЕНЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА 2012 ГОДИНУ 

 
 Средства за субвенције у пољопривреди обезбеђена су у Буџету Oпштине 
Димитровград у разделу 1, глава 16, позиција 2, економска класификација 4511, функција 
420 у висини 12.000.000,00 динара и распоређују се Програмом подршке за спровођење 
пољопривредне политике на територији општине Димитровград за текућу годину. 
 У току 2012. године из наведених средстава планира се финансирање следећих 
активности за унапређење пољопривреде на подручју општине Димитровград. 
 

1.   СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ, ПРЕМИРАЊЕ И РЕГРЕСИРАЊЕ  
ПРОИЗВОДЊЕ МЛЕКА - 7.800.000,00 динара. 

 
1.1.  Унапређење производње млека – премија млека - 7.000.000,00 динара. 

Премија млека има и социјални и развојни карактер. Социјалну улогу има код 
произвођача који имају мањи број грла, а насупрот су произвођачи који имају већу 
производњу млека и њима та мера служи као добра потпора за унапређење 
пољопривредног газдинства. Поред наведених користи премија млека има у себи 
потенцијал да произвођача усмерава на већу производњу што се постиже поштовањем 
свих технолошких принципа у тој производњи.  

 
1.2.  Регресирање превоза млека - 800.000,00 динара. 

Регресирање превоза млека на дефинисаном подручју (Висок, Бурел, Дерекул и села 
Бребевница, Мазгош, Мојинци и Петерлаш) тренутно има социјални карактер, јер се плаћа 
превозницима – откупљивачима који откупљују млеко у местима где нема конкуренције у 
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откупу. Откуп млека у тим селима је неекономичан и откупљивачи немају економски интерес 
за откуп тог производа, та подручја су насељена углавном старачким домаћинствима. 
Регресирањем превоза млека ствара се могућност за откуп млека на територији целе 
општине те тиме се даје сигурност онима који намеравају да почну са производњом млека у 
тим селима, што даје и развојни карактер овој мери која тренутно има само социјални 
карактер.   

 
2.   СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ  

РАСНОГ САСТАВА У СТОЧАРСТВУ - 2.600.000,00 динара 
 

2.1.  Унапређење расног састава у говедарству - 2.000.000,00  
Унапређење расног састава у говедарству путем субвенционисања вештачког 
осемењавања како би се значајније утицало на побољшање расног састава. Корисници 
субвенције вештачког осемењавања су индивидуални пољопривредни произвођачи, 
удружења сточара, земљорадничке задруге и фарме са територији општине 
Димитровград. Сточари који се налазе у својству корисника субвенционисане услуге 
добијају на рачун тога јевтинију а квалитетнију услугу вештачког осемењавања крава 
плоткиња, која значајно утиче на унапређење расног састава. Правилником о 
субвенционисању мера за унапређење расног састава у сточарству, дефинисана су 
права и обавезе Општине, извршиоца и сточара као и услови под којима се потписује 
уговор о реализацији субвенције вештачког осемењавања. 
 

2.2.  Унапређење расног састава у овчарству - 300.000,00 динара. 
Унапређење расног састава у овчарству набавком квалитетних приплодних овнова 
спроводиће се у складу са Програмом доделе робног кредита приплодних оваца на 
територији општине Димитровград (бр.06-53/09-I/12-8 од дана 30.10.2009. године, СО 
Димитровград). На тај начин утиче се на побољшање расног састава оваца чији је 
власник Општина Димитровград а држаоци су сточари који су потписали уговор са 
Општином Димитровград о коришћењу робног кредита приплодних оваца. Унапређење 
расног састава у овчарству набавком и расподелом квалитетних мушких приплодних 
грла, дефинисаће се Правилником о субвенционисању мера за унапређење расног 
састава у сточарству. 
 

2.3.  Унапређење рада селекције и матичне евиденције у  
сточарству - 300.000,00 динара 

У циљу успостављања селекцијске службе на територији општине Димитровград 
преузима се обавеза субвенционисања селекцијских служби на територији општине у 
говедарству и овчарству на начин да се врши субвенција за свако грло уведено у 
производни запат. Корисници субвенције могу бити установе и предузетници који су 
регистровани за вођење селекције и матичне евиденције по решењу Министарства и 
обављају своју делатност на територији општине Димитровград спроводећи – Програм 
развоја и унапређења сточарства. Правилником о субвенционирању мера за унапређење 
расног састава у сточарству, дефинисана су права и обавезе Основних селекцијских 
служби које треба да потпишу Уговором са Општином Димитровград. 

 
3.   СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ У ПЧЕЛАРСТВУ - 500.000,00 динара 

 
3.1.  Субвенционисање у пчеларству - 500.000,00 динара 

Субвенционисање у пчеларству је врста непосредног подстицаја производње која се 
исплаћује по јединици мера - кошница. Корисници средства за субвенционисање 
пчеларства су регистована пољопривредна газдинства која се баве пчеларством, на 
територији општине Димитровград. Средства се исплаћују на основу спроведеног 
Конкурса. Критеријуми о додели субвенције биће дефинисани Правилником о 
субвенцијама у пчеларству.  
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Субвенционисање дела трошкова неопходних за заштиту пчела и пчелињака од 
заразних болести из средстава. Корисници средства за субвенционирање дела трошкова 
неопходних за заштиту пчела и пчелињака од заразних болести су удружења пчелара и 
пчларске задруге са територије општине Димитровград. 

 
4.   ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СТРУЧНОГ ЗНАЊА И  

ОРГАНИЗОВАНОСТ ПОЉОПРИВРЕДНИКА И ПРОМОЦИЈА РАЗВОЈНИХ 
ПОТЕНЦИЈАЛА СЕЛА - 600.000,00 динара  

 
4.1. Програм унапређења стручног знања и организованост пољопривредника и 

промоција развојни потенцијала села - 600.000,00 динара 
Реализација Програма унапређење стручног знања и организованости пољопривредника 
има за циљ подизање техничко - технолошких, маркетиншко - менаџментских знања и 
способности везаних за пољопривреду и развој села код сеоског становништва, 
пољопривредника, стручњака и осталих учесника локалног агросектора, за 
организованост локалног тржишта пољопривредних производа и за подстицање 
интересног удружвања пољопривредника. 

 
5.   ОТПЛАТА КАМАТЕ ЗА НАМЕНСКЕ КРЕДИТЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ 

 ЗА 2010 ГОДИНУ - 500.000,00 динара. 
 

5.1.  Отплата камате за наменске кредите у пољопривреди  - 500.000,00 
динара. 

Отплата камате за наменске кредите у пољопривреди односи се на обавезе преузете у 
2008 године од стране буџетскок Фонда за развој пољопривреде и мале привреде 
општине Димитровград. 
 

 Реализација Програм субвенције у пољопривреди на територији општине 
Димитровград за 2012 годину оствариће се преко: 

• Правилника о субвенцији производње млека 
• Правилника о субвенционирању мера за унапређење расног састава у сточарству. 
• Правилника о субвенцијама у пчеларству. 

 
II ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ  

ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

 Средства предвиђена Одлуком о буџету општине Димитровград за 2012. годину број 
06-60/11-I/28-8 од 26.12.2011. године, у разделу 1, глава 15 позиција 1 економска 
класификација 4511, функција 420, опис Фонд за пољопривреду у износу од 12.000.000,00 
динара (словима: дванаестмилиона) обезбеђене су за развој пољопривреде општине 
Димитровград.  
 Критеријуми, правила доделе и начин коришћења средстава Фонда за развој 
пољопривреде опредељени су Програмом Фонда за развој пољопривреде општине 
Димитровград за 2012 годину. 
  

III РЕАЛИЗАЦИЈА РОБНИХ КРЕДИТА У  
ОВЧАРСТВУ И ГОВЕДАРСТВУ 

 
 Током 2012 године наставиће са активностима доделе и прерасподеле приплодних 
оваца и крава у складу са Правилником о спровођењу уговора о пословно – техничкој 
сарадњи између Општине Димитровград и Фарме крава „Цветков“, Програмом доделе 
робног кредита приплодних оваца на територији општине Димитровград и  Правилника о 
коришћењу робног кредита приплодних оваца. 
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 Програм подршке за спровођење пољопривредне политике на територији општине 
Димитровград за 2012 годину, ступа на снагу даном објављивања на огласној табли СО-е 
Димитровград а објавиће се и у Службеном листу града Ниша. 
 
 
 
Број: 06-10/12-I/29-16 
У Димитровграду, 24.02.2012. године. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 
 

                               ПРЕДСЕДНИК   
                                              Зоран Геров 


