На основу члана члана 37. став 1 тачка 7 Статута општине Дољевац («Сл. Лист града Ниша, бр.69-08, 89/2010, 14/2012, 32/2012,
70/2012, 57/2013 и 9/2014),
Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана 16.12.2014.године, доноси
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА НАМЕЊЕНИХ РАЗВОЈУ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ОПШТИНИ ДОЉЕВАЦ
ЗА 2015. ГОДИНУ
I Програмом коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини дољевац за 2015.годину, (у даљем
тексту: Програм), утврђује се начин коришћења буџетом опредељених средстава, за активности које се током 2015. године планирају у
циљу развоја пољопривреде у општини Дољевац.
II Коришћење наведених средстава биће засновано на принципу финансирања програмских задатака из реалних извора и у
динамици која обезбеђује реализацију расхода по утврђеним приоритетима до нивоа реализованих прихода.
Уколико се приходи не остварују у планираном износу, планиране активности реaлизоваће се према степену приоритета, односно
из обезбеђених ненаменских буџетских средстава или средстава из других извора.
Уколико се обезбеде наменска средства из осталих извора за реализацију активности везаних за унапређење пољопривреде, исте
ће се спроводити независно од тога да ли су предвиђене износом или наменом средстава у оквиру овог Програма.
III Средства за реализацију овог Програма, предвиђена су Одлуком о буџету Општине Дољевац за 2015. годину, у разделу 3.
Општинска управа, ф-јe 421 - Пољопривреда, на позицијама 64., 65. и 66.:
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ПОЉОПРИВРЕДА
ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
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IV Средства за реализацију овог Програма биће усмерена за развој пољопривреде и могу се користити и за следеће намене:
Реализацију активности у оквиру Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2015. годину
o
o
o
o
o

Одводњавање и наводњавање пољопривредног земљишта (пројектовање и изградња)
Идентификација и обележавање пољопривредног земљишта у јавној својини
Уређење атарских путева
Уређење и опремање противградне службе
Противерозионе мере на пољопривредном земљишту

Унапређење стручног знања и организованости пољопривредних произвођача у области производње и пласмана
пољопривредних производа и промоција развојних потенцијала
o Едукација пољопривредника,
o Организација одласка на сајмове носиоца пољопривредних газдинстава, предузетника и привредника у области
производње и прераде пољопривредних производа
o Поспешивање удруживања пољопривредника и суфинансирање рада њихових удружења
Унапређење сточарства
o Суфинансирање набавке расних грла стоке
o Суфинансирање ветеринарских услуга вештачког осемењавања крава плоткиња евидентираних у газдинствима са територије
општине Дољевац у износу од по 500,00 динара по грлу у току године, а највише до износа од =450.000,00 динара са ПДВ-ом.
За избор вршиоца послова вештачког осемењавања крава расписати јавни конкурс.
За спровођење мере – задужено Одељења за привреду и финансије.
Унапређење производње, прераде и пласмана пољопривредних производа
o Уређивање простора зелених и сточних пијаца
o Суфинансирање активности предузетника и привредника у области прераде и пласмана пољопривредних производа,
везаних за сертификовање, промовисање, брендирање, .....
Противградна заштита
o Суфинансирање рада стрелаца у противградној заштити
o Одржавање и опремање противградних станица
o Набавка противградних ракета

V Општинска управа Општине Дољевац ће наведене активности спроводити у складу са овим програмом, а у сарадњи са
Министарством пољопривреде и заштите животне средине, ЈП „Дирекцијом за изградњу општине Дољевац“, ЈКП-ом „Дољевац“, НВО
„Центар за развој пољопривредног предузетништва Пуковац“ и другим заинтересованим организацијама и заједницама. Годишњи
извештај о реализацији Програма коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини Дољевац за 2015.годину
доставиће, Општинска управа општине Дољевац, Одељење за привреду и финансије, Општинском већу и Скупштини, најкасније у
оквиру предлога Одлуке о завршном рачуну буџета општине, за претходну годину.
VI Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша“.
Број: 400-148
.
У Дољевцу,16.12.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ
ПРЕДСЕДНИК,
Томислав Митровић

