На основу члана 15. став 1. тачка 9. и члан 40. став 1 тачка 28) Статута општине Дољевац („Сл.
лист Града Ниша“, бр. 127/2018 и 91/19),
Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана 17. децембра 2019. године, донела је
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА НАМЕЊЕНИХ РАЗВОЈУ ПОЉОПРИВРЕДЕ
У ОПШТИНИ ДОЉЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

I Програмом коришћења средстава буџета намењених развоју пољопривреде у општини дољевац за
2020.годину, (у даљем тексту: Програм), утврђује се начин коришћења буџетом опредељених средстава,
за активности које се током 2020. 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 су нацртом Одлуке о буџету Општине
Дољевац за 2020. годину бр.400-168 од 31.10.2019. године, у разделу 5. Општинска управа, програмска
класификација 0401, функције - 421 – Пољопривреда:
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ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ
Подршка за спровођење пољопривредне
политике у локалној заједници
Пољопривреда
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Капиталне субвенције јавним
нефинансијским предузећима и
организацијама
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Функција 421:
Извори финансирања за Програмску
активност 0101-0001:
Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 01010001:
Извори финансирања за Програм 5:
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Приходи из буџета
Свега за Програм 5:

4,600,000
4,600,000

4,600,000
4,600,000

IV Средства за реализацију овог Програма биће усмерена за развој пољопривреде и могу се
користити и за следеће намене:
1. Реализацију активности у оквиру Програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта за 2020. годину






земљишта


Одводњавање и наводњавање пољопривредног земљишта (пројектовање, изградња)
Електрификација пољопривредног земљишта (пројектовање и изградња)
Идентификација и обележавање пољопривредног земљишта у јавној својини
Уређење атарских путева
Противерозионе мере на пољопривредном земљишту
Израда и реализација Програма привођења култури обрадивог пољопривредног
Суфинансирања рада противградне заштите (набавка ракета и ангажовање стрелаца)

2. Унапређење стручног знања и организованости пољопривредних произвођача у
области производње и пласмана пољопривредних производа и промоција развојних
потенцијала




Едукација пољопривредника,
Организација одласка на сајмове носиоца пољопривредних газдинстава, предузетника и
привредника у области производње и прераде пољопривредних производа
Поспешивање удруживања пољопривредника и суфинансирање рада њихових удружења

3. Унапређење сточарства



Суфинансирање набавке расних грла стоке
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 у укупном износу од =500.000,00 динара са ПДВ-ом. За
избор вршиоца послова вештачког осемењавања крава расписати јавни конкурс.

За спровођење мере – задужено Одељења за привреду и финансије.
4. Унапређење производње, прераде и пласмана пољопривредних производа
 Уређивање простора зелених и сточних пијаца
 Суфинансирање активности предузетника и привредника у области прераде и пласмана
пољопривредних производа, везаних за сертификовање, промовисање, брендирање, ...
5. Унапређење задругарства
V Општинска управа Општине Дољевац ће наведене активности спроводити у складу са овим
програмом, а у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарством
без портфеља (у области развоја задругарства), ЈКП-ом „Дољевац, Пољопривредним, стручним
саветодавним службама, Водопривредним организацијама, пољопривредним задругама на територији
општине Дољевац, организацијама цивилног друштва и другим заинтересованим организацијама и
заједницама.
VI Годишњи извештај о реализацији Програма коришћења средстава буџета намењених
развоју пољопривреде у општини Дољевац за 2020. 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.

VII Програм ступа на снагу даном објаве у „Службеном листу Града Ниша“.
Број: 400-245
У Дољевцу,17.12.2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ
Председник Скупштине
Дејан Смиљковић

