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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број: 12

Жабаљ, 30.05.2014.

Година 43

Цена овог броја 60,00 динара
Годишња претплата 1.200,00 динара

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (''Службени гласник РС'',
бр. 10/2013), члана 39. тачка 5. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' број 8/2011 и
8/2012), уз претходну сагласност Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства број 401-0000034/2014-09 од 26.05. 2014. године, Скупштина општине Жабаљ, на својој 18. седници, одржаној дана
30.05.2014. доноси
ПРОГРАМ
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У 2014. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
I УВОДНИ ДЕО
Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју дата је могућност органима локалне
самоуправе да могу да утврђују мере подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја на свом подручју, да се средства за спровођење исте обезбеђују у буџету локалне самоуправе и да се
иста користе у складу са програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе уз сагласност министарства.
II МЕРЕ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У 2014. ГОДИНИ
Одлуком о буџету општине Жабаљ за 2014. годину (''Службени лист општине Жабаљ'' број 28/2013 и 4/2014)
– у даљем тексту – Одлука о буџету, су опредељена средства за реализацију мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Жабаљ у укупном износу од 1.857.270,00
динара.
Одлуком о буџету су на позицијама 121, 125, 126 и 127, економска класификација 424, 465, 451 и 481
опредељена средства у укупном износу од 1.857.270,00 динара, а у циљу финансирања реализације следећих
мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Жабаљ:
1. Израда Стратегије развоја пољопривреде од 2014 до 2024. године и акционог плана за општину
Жабаљ
Опис:
Након израде националне Стратегије присутпити изради Стратегије развоја пољопривреде за
општину Жабаљ од 2014. године са акционим планом.
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Осим што је законска обавеза, недоношење Стратегије штети буџету општине Жабаљ и
немогућности аплицирања ка фондовима и пројектима из пољопривреде.
2. Програм мини газдинство у трајању од 4 године – суфинансирање пластеника, система за
заливање, мини воћњака, мини фарме и др
Циљна група су мала газдинства пасивна или активна у циљу започињање нсопствене производње и
самоодрживости.
Субвенција у делу камате и ануитета као и почетна обртна средства како би осигурали и правилно
усмерили мала газдинства и омогућили самозапошљавање и перпективност наугроженијој категорији
у пољопривреди.
Под субвенцијом камате се подразумева 100% бескаматни кредит у првој години и другој години
што је уједно и грејс период за газдинство.
Пројекат је започет 2013. године, по пољопривредној политици општине за 2013. годину.
3. Субвенционисање камата кредита
Спроводиће се у сарадњи са пословним банкама и средства ће се пласирати преко банака.
Техничка подршка, обраде документације и помоћ пољопривредницимау процесу аплицирања је
примарни циљ фонда. Првенство пруијаве имаће сва активна газдинства и корисници су улуга фонда
и средстава за ту намену.
4. Ветеринарске услуге – сеча папака
Услуга ће бити пружена заинтересованим сточарима са активним статусом. Мера је едукативног
карактера, јер је нехигијена папака узрочник бројних болести и смањеног приноса млека.
5. Испитивање земљишта и стварање карте квалитета
Циљ ове акције је буђење заинтересованости код регистрованих пољопривредних произвођача за
смањење трошкова код ђубрења са вештачким ђубривима, коришћење правилних формулација и
побољшање хумуса са употребом стајског ђубрета по препорукама стручне службе. Друштвени
бенефит је стварање мапе и праћење неповољних промена, као и дугорочно решавање проблема
биодиверзитета и очување хумусног слоја и плодност површина. Мера је такође едукативног
карактера – упознавање са техничким иновацијама.
6. Студијско путовање
Опис: Организовање посете Сајму пољопривреде у Инстанбулу за све заинтересоване
пољопривреднике са активним статусом са територије општине. Планиран број око 70
пољопривредника. Активност ће бити спроведена у сарадњи са туристичком организацијом која ће
бити одабрана у поступку јавних набавки.
7. Интензиван рад на помоћи пољопривредницима у приступу кредитним линијама и
подстицајним средствима Гаранцијског фонда, Фонда за развој пољопривреде АПВ, надлежног
покрајинског секретаријата и републичког министарства
Општина Жабаљ и Гаранцијски фонд АПВ остварили су сарадњу у претходној години потписивањем
Споразума о сарадњи, али и реализацијом конкретне акције кроз кредитну линију Гаранцијског
фонда за навку опреме, где је општина Жабаљ кроз Фонд за развој пољопривреде општине Жабаљ,
субвенционисала део камате пољопривредних газдинстава.
Како су буџетом општине Жабаљ за 2014. годину субвенције смањене за 30%, Фонд за развој
пољопривреде не располаже средствима којим би могао учествовати у акцијама субвенционисања
камата кредита, али би могао Гаранцијском фонду, Фонду за развој пољопривреде АПВ, надлежном
покрајинском секретаријату и републичком министарству ставити на располагање своје људске и
материјалне ресурсе за реализацију њихових акција, где би Фонд за развој пољопривреде вршио
промовисање свих акција виших нивоа власти, пружање помоћи пољопривредницима у прикупљању
документације и помагању у попуњавању конкурсне апликације.
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8. Контакти, праћење информација, одабир пројекта, едукација и студијска путовања.
У циљу остваривања већег броја пројеката, субвенција, и подизања капацитета Фонда, у
наредном периоду планирају се интензивни контакти са:
- Другим Фондовима и локалним самоуправама у циљу размена информација и позитивних
искустава
- Са банкама, осигуравајућим компанијама, фирмама и институцијама из сектора
пољопривреде у циљу презентације наших потреба и подизање капацитета Фонда.
- Са владиним и невладиним организацијама у цељу едукације, учешћа и имплементације
програма, грантова и помоћи у области пољопривреде
- Контакти и трибине са мањим циљним групама, у циљу одабира и пррецизирања
деловања, као и упознавање са постојећим могућностима
- Мини радионице и едукације у зимском периоду.
- Организоване посете сајмова, удружења, берзи, као и научних и производних институција
а у циљу упознавања и примене новитета у нашем пословању
Кредитирање, стимулације и субвенције пољопривредних произвођача одобраваће се искључиво по основу
критеријума, који ће се дефинисати прецизно по пројекту, уз поштовање начела:
- равноправности – без поделе на велике и мале, сиромашне и богате
- солидарности;
- млади и жене као носиоци газдинстава;
- развојна и производна – нове техничке и технолошке тенденције;
- еколошки и развојни пројекти;
- економски стабилна и друштвено одговорна газдинства.
Ближе услове расподеле средстава утврдиће носилац активности, одн. надлежни орган носиоца активности и
објавити у средствима јавног информисања или на начин прикладан циљној групи (флајери, директна пошта,
електронска пошта, друштвене мреже и сви остали расположиви медији). Расподела средстава вршиће се
након спровођења потребних законских поступака, по расписаним конкурсима.
Мере, активности, критеријуми, услови расподеле и расподела средстава из става 2. до 4. тачке II овог
програма су предвиђене Програмом рада и финансијским планом Фонда за развој пољопривреде општине
Жабаљ за 2014. годину на које је Скупштина општине Жабаљ дала сагласност Решењем број 320-15/2014-I
(''Службени лист општине Жабаљ'' број 4/2014).
Поред мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Жабаљ
у 2014. години за које су Одлуком о буџету издвојена средства, општина Жабаљ ће преко Општинске управе
реализовати следеће мере подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и
то:
1. Организовање округлих столова са темама које су Стратегијом развоја општине Жабаљ 2009-2014. у
области пољопривреде препознате кроз стратешке препоруке и специфичне циљеве и то :
- стакленичка и пластеничка производња,
- подизање вишегодишњих засада,
- производња ароматично – зачинског биља и лековитог биља,
- органска произвдоња.
Напомена уз ову меру:
а) потребна средства: нису потребна средства
б) време извршења активности: децембар 2014.
в) носилац извршења активности: Општинска управа Жабаљ.
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2. Унапређење сарадње са удружењима руралног карактера и у том циљу учествовање у:
- пружању помоћи приликом одржавања манифестација које се баве руралним развојем
(информисање о активностима и активно учествовање у организовању истих),
- пружање помоћи приликом конкурисања за одређене пројекте по конкурсима који се односе на
област пољопривреде и руралног развоја.
Напомена уз ову меру:
а) потребна средства: нису потребна средства
б) време извршења активности: стална активност у 2014.
в) носилац извршења активности: Општинска управа Жабаљ.
3. Пружање помоћи пољопривредним газдинствима у:
- попуњавању захтева и комлетирању документације за упис и обнову регистрације
пољопривредних газдинстава,
- попуњавању захтева и комплетирању документације за остваривање подстицаја по основу
подстицаја у биљној производњи, по основу регреса за гориво и регреса за ђубриво, као и за
попуњавање захтева за остваривање подстицаја у сточарској производњи.
Напомена уз ову меру:
а) потребна средства: нису потребна средства
б) време извршења активности: стална активност у 2014. почев од марта месеца
в) носилац извршења активности: Општинска управа Жабаљ
4. Пружање квалитетних информација о најповољнијим изворима финансирања намењених
програмима развоја пољопривреде и села, као и пружање помоћи у попуњавању захтева и
комплетирању документације по расписаним конкурсима.
Напомена уз ову меру:
а) потребна средства: нису потребна средства
б) време извршења активности: стална активност у 2014.
в) носилац извршења активности: Општинска управа Жабаљ.
5. Стварање базе података о старим занатима и занатским производима локалног карактера у циљу
очувања традиције.
Напомена уз ову меру:
а) потребна средства: нису потребна средства
б) време извршења активности: стална активност у 2014.
в) носилац извршења активности: Општинска управа Жабаљ
6. Пружање информација потенцијалним закупцима пољопривредног земљишта о условима и
потребној документацији за остваривање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној
својини,
Напомена уз ову меру:
а) потребна средства: нису потребна средства
б) време извршења активности: стална активност у 2014.
в) носилац извршења активности: Општинска управа Жабаљ
7. Пружање информација потенцијалним закупцима пољопривредног земљишта у државној својини о
условима и потребној документацији за учествовање на јавном надметању за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини.
Напомена уз ову меру:
а) потребна средства: нису потребна средства
б) време извршења активности: стална активност у 2014.
в) носилац извршења активности: Општинска управа Жабаљ.
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III ЗАВРШНИ ДЕО
Овај програм објавити у ''Службеном листу општине Жабаљ''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ
Број: 320- 42/14-I
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.
На основу члана 39. тачка 10. Статута Општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/2011 и
8/2012) Скупштина општине Жабаљ на својој 18. седници одржаној дана 30.05.2014. године донела је
РЕШЕЊЕ
1.
Даје се сагласност на измену Прогрaма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод општине Жабаљ“
за 2014. годину који је усвојен на седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод
општине Жабаљ“ одржане дана 28.05.2014. године.
2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-71/14-I

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоколица с.р.

САДРЖАЈ
р.б.

Назив акта

стр.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1.
2.

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
општине Жабаљ за 2014. годину
Решење о давању сагласности на измену Програма пословања ЈКП „Водовод општине
Жабаљ“
Издавач: Скупштина општине Жабаљ
Одговорни уредник: секретар Скупштине општине Марија Тодоровић
Службени лист излази најмање једном у три месеца, а по потреби више пута.
Телефон: 021/831-329, факс: 021/831-094
е-mail: marijatodorovicso@gmail.com
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