ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
Фонд за унапређење пољопривреде
и рурални развој општине
Врњачка Бања
Број: 9-74/17
Датум: 21.02.2017. год.
ВРЊАЧКА БАЊА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
ПРЕДМЕТ: Извештај о раду Фонда за унапређење пољопривреде и
рурални развој општине Врњачка Бања у периоду
од оснивања до 31.12.2016. године
У прилогу је приказан извештај о реализацији Програма пословања
Фонда за унапређење пољопривреде и рурални развој општине Врњачка Бања у
2014. години, у периоду од 09.05.2014. године до 31.12.2014. године, у складу са
Закључком општинског Већа општине Врњачка Бања бр. 06-42/14 од 09.05.2014.
године.
Средства за реализацију Плана и програма пословања Фонда за
унапређење пољопривреде и рурални развој општине Врњачка Бања у 2014.
години, обезбеђена су Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2014. годину, у
разделу 4 Општинска управа глава 4.8. Фонд за развој пољопривреде,
функционална класификација 421, конто 463 под називом Донације и трансфери
осталим нивоима власти, у износу од 300.000,00 динара за План и програм
пословања Фонда.
У наставку је приказан табеларни преглед планираних и извршених
средстава из Плана и програма пословања Фонда за период од 09.05.2014. године
до 31.12.2014. године.
Трошкови
План
Извршење са стањем на
дан 31.12.2014. год.
Накнаде на основу
одржаних седница
106.360,00
Дневнице за службена
путовања
58.854,00
Трошкови платног
промета
7.054,00
УКУПНО:
300.000,00
172.268,00
У наставку прилога достављамо и Извештај о реализацији Програма
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
општине Врњачка Бања за 2014. годину (у даљем тексту: Програм) у периоду од
09.06.2014. године до 31.12.2014. године.
Средства за реализацију Програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја у Општини Врњачка Бања
реализује се преко Фонда за унапређење пољопривреде и рурални развој у општини

Врњачка Бања у 2014. год. (у даљем тексту: Програм) обезбеђена су Одлуком о
буџету Општине Врњачка Бања за 2014. годину, у разделу 4 Општинска управа
глава 4.8. Фонд за развој пољопривреде, функционална класификација 421, конто
463 под називом Донације и трансфери осталим нивоима власти, у износу од
4.000.000 динара, од чега се 3.700.000 динара користи за реализацију наведеног
Програма, а 300.000 динара за План и програм пословања Фонда.
Планирана средства из других прихода од 12.300.000 динара (од
банака, Министарства и др. донатора) нису остварена.
У наставку је приказан табеларни преглед планираних и извршених
средстава из Програма за период од 09.06.2014. године до 31.12.2014. године.

Ред.
Врста мера
број.
1.
Директна плаћања
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.3.1.
2.3.2.

2.4.
2.5.

2.6.

Регреси за премију осигурања и
вештачког осемењавања
Кредитна подршка
Подстицаји за мере руралног развоја
Спровођење локалне стратегије руралног
развоја
Инвестиције за унапређење и развој руралне
инфраструктуре
Унапређење обука у области руралног развоја
Унапређење
стручног
знања
пољопривредника (Одлазак на Домаће и
Међународне
пољопривредне
сајмове,
изложбе и смотре.)
Организовање предавања, трибина и др.
Одрживи рурални развој (унапређење
заштите животне средине - чишћење речних
корита и канала, за наводњавање и
одводњавање, одржавање бунара)
Успостављање и јачање произвођачких група
Инвестиције у прераду пољопривредних
производа
(учешће у изради пројектне документације,
стварање услова за спровођење ветеринарскосанитарних стандарда на месту производње,
прераде, складиштења и пласмана )

Износ
из буџета

Из других
извора

600.000

Укупно

600.000

Извршење
на дан
31.12.2014.
год.

462.917,31

1.000.000

9.000.000

10.000.000

333.949,80

200.000

200.000

400.000

0,00

300.000

700.000

1.000.000

0,00

300.000
200.000

300.000
200.000

600.000
400.000

209.500
199.421,50

100.000

400.000

500.000

0,00

200.000

400.000

600.000

70.000

300.000

200.000

500.000

0,00

2.7.

2.8

Подстицаји за органску производњу
(учешће у закупу земљишта, стицање
органског производа и брендирање и
сертификација органске производње
Противградна заштита
Оспособљавање постојећих и израда нових
противградних станица, плаћање стрелаца на
станицама и набавку ракета.
Укупно:
3.700.000

300.000

200.000

500.000

0,00

200.000
12.300.000

700.000
16.000.000

900.000
1.102.428,61

0,00

У наставку дајемо објашњење извршења појединих планираних активности
из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја општине Врњачка Бања за 2014. годину и то:
- позиција 1.1. Регреси за премију осигурања и вештачког осемењавања,
планирана у износу од 600.000 динара извршено је 269.707,31 динара, за
регресирање вештачког осемењавања приплодних животиња и 180.660,00 динара је
неисплаћених решења (пренете обавезе за наредну годину). За ову меру подршке
укупно је поднето 126 захтева и позитивно решено 125 захтева. За регресирање
премије осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње
у 2014. години извршено је 73.457,31 динара. За ову меру подршке укупно је
поднето и позитивно решено 2 захтева корисника.
- позиција 1.2. кредитна подршка, планирана у износу од 1.000.000 динара
извршено је 333.949,80 на субвенционисање камата пољопривредних кредита
(краткорочних и дугорочних), након објављена два Јавна позива. За ову меру
подршке укупно је поднето 6 захтева и сви су позитивно решени;
- позиција 2.1. спровођење локалне стратегије руралног развоја, планирана у
износу од 200.000 динара, није извршена;
- позиција 2.2. инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре
планирана у износу од 300.000 динара нису извршена, обзиром да до краја текуће
године Месна заједница Ново Село није одблокирала текући рачун, иако је
спроведен јавни позив за подношење понуда са техничким спецификацијама бр.
400-02/14-37 од 29.07.2014. године, образца понуде од стране Месне заједнице
Ново Село бр.444/14 од 05.08.2014. године и Одлуке о издавању наруџбенице за
ревитализацију атарских и шумских путева у селима на територији општине
Врњачка Бања бр.400-02/14-111 од 15.10.2014. године, у корист Месне заједнице
Ново Село чија цена шљунка по м3 је износила 375,00 динара без ПДВ-а. У нади да
ће се Месна заједница Ново Село одблокирати у текућој години, планирало се
извођење радова.
- позиција 2.3.1. унапређење стручног знања пољопривредника (Одлазак на
Домаће и Међународне пољопривредне сајмове, изложбе и смотре.), планирана у
износу од 300.000 динара, извршено је 209.500,00 динара у складу са Одлуком о
издавању наруџбенице за услуге превоза учесника сајма пољопривреде у Новом
Саду бр.344-147/14 од 21.05.2014. године и Одлуком о издавању наруџбенице за
услуге превоза учесника Олимпијских сеоских игара у Качареву бр. 400-02/14-81
од 18.09.2014. године и Одлуке о одобравању средстава за реализацију Програма
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у

општини Врњачка Бања у 2014. години, бр. 400-02/14-82 од 18.09.2014. године и то
на:
1. Трошкови услуге аутобуског превоза пољопривредника на 81.
Међународни сајам пољопривреде у Новом Саду у износу од 160.500,00 динара;
2. Трошкови услуге аутобуског превоза учесника до Качарева у износу од
49.000,00 динара.
- позиција 2.3.2. организовање предавања, трибина и др., планирана у износу
од 200.000 динара, извршено је 199.421,50 динара у складу са Одлуком о
одобравању средстава за реализацију Програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Врњачка Бања у
2014. години, бр. 400-02/14-19 од 11.07.2014. године, Одлуком о одобравању
средстава за реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја у општини Врњачка Бања у 2014. години, бр.
400-02/14-46 од 05.08.2014. године, Одлуком о одобравању средстава за
реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја у општини Врњачка Бања у 2014. години, бр. 400-02/1444 од 05.08.2014. године и Одлуком о одобравању средстава за реализацију
Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја у општини Врњачка Бања у 2014. години, бр. 400-02/14-83 од 18.09.2014.
године и то на:
1. Трошкови услуге израде пехара у оквиру „Прве бразде II“ Ново Село 2014.
године у износу од 2.825,50 динара
2. Трошкови комплетног штампања обавештења, позивница, пријава, материјала за
унапређење стручног знања и припрему пољопривредника, израда Билтена и
научних радова презентираних на предавањима у износу од 72.600,00 динара
3. Трошкови снимања, монтажа и емитовања прилога и репортажа у
„Пољопривредној емисији“ на основу Уговора бр.06/06 о пружању услуга и
сарадњи закључен дана 05.08.2014. године између Предузећа сзр „ЛАГРИС“, које
заступа Драган Гавриловић и Фонда за унапређење пољопривреде и рурални развој
општине Врњачка Бања, у оквиру месечне исплате у износу од 15.000,00 динара на
основу испостављене фактуре почевши од 05.08.2014. год., закључно са последњом
уплатом 05.12.2014. године, у укупном износу од 75.000,00 динара и;
4. Трошкови израде пехара за учеснике манифестације у организацији Кинолошког
друштва „Врњци“ из Врњачке Бање за одржавање 8. Националне изложбе паса
свих раса у износу од 48.996,00 динара.
- позиција 2.4. Одрживи рурални развој (унапређење заштите животне
средине - чишћење речних корита и канала, за наводњавање и одводњавање,
одржавање бунара), планирана у износу од 100.000 динара, није извршена;
- позиција 2.5. Успостављање и јачање произвођачких група, планирана у
износу од 200.000 динара, извршено је 70.000,00 динара у складу са Одлуком о
одобравању средстава за реализацију Програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Врњачка Бања у
2014. години, бр. 400-02/14-48 од 07.08.2014. године и Уговора бр.400-02/14-48-1
од 06.08.2014. године.
- позиција 2.6. Инвестиције у прераду пољопривредних производа (учешће у
изради пројектне документације, стварање услова за спровођење ветеринарско -

санитарних стандарда на месту производње, прераде, складиштења и пласмана),
планирана у износу од 300.000,00 динара, није извршена;
- позиција 2.7. Подстицаји за органску производњу (учешће у закупу
земљишта, стицање органског производа и брендирање и сертификација органске
производње), планирана у износу од 300.000,00 динара, није извршена;
- позиција 2.8. Противградна заштита - Оспособљавање постојећих и израда
нових противградних станица, плаћање стрелаца на станицама и набавку ракета,
планирана у износу од 200.000,00 динара, није извршена али на основу јавног
позива за подношење понуда бр. 400-02/14-174 од 01.12.2014. године и у складу са
Одлуком о издавању наруџбенице бр. 400-02/14-192 од 15.12.2014. године,
извршени су радови на инвестиционом одржавању објекта противградне станице
на локацији Врњачка Бања у корист Предузећа за изградњу објеката високоградње
„Бетмонт“ Д.О.О. Врњачка Бања, чија укупно понуђена цена извођења радова на
основу спецификације и предмера износи 120.938,40 динара са ПДВ-ом. Наведени
износ ће бити пренета обавеза у текућој години, након испостављеног рачуна.
По питању Плана и програма пословања Фонда за унапређење
пољопривреде и рурални развој општине Врњачка Бања за 2014. годину - Услуге по
уговору (накнаде члановима УО), планирано у износу од 300.000,00 динара
извршено је 172.268,00 динара и то на дневнице на основу службених путовања у
укупном износи од 113.414,00 динара и присутност чланова Управног одбора
Фонда по свакој одржаној седници ( укупно 6 ) на основу Решења о давању
сагласности на висину накнаде председника и чланова Управног одбора Фонда
бр.400-1898/14 од 12.09.2014. године, у укупном износу од 58.854,00 динара.
У прилогу је приказан Извештај о реализацији Програма пословања
Фонда за унапређење пољопривреде и рурални развој општине Врњачка Бања за
2015. годину, у периоду од 27.02.2015. године до 31.12.2014. године, у складу са
Закључком општинског Већа општине Врњачка Бања бр. 400-562/15 од 23.03.2015.
године.
Средства за реализацију Програма пословања Фонда за унапређење
пољопривреде и рурални развој општине Врњачка Бања за 2015. годину,
обезбеђена су Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2015. годину, у разделу
4.8. Програм подстицаја у пољопривреди - Фонд за развој пољопривреде,
функционална класификација 421, програм 0101 - развој пољопривреде,
програмска активност 0101 - 0002 подстицаји у пољопривредној производњи,
економска класификација 463 под називом Донације и трансфери осталим нивоима
власти, у износу од 500.000,00 динара за Програм пословања Фонда.
У наставку је приказан табеларни преглед планираних и извршених
средстава из Програма пословања Фонда за период од 27.02.2015. године до
31.12.2015. године.
Трошкови
План
Извршење са стањем на
дан 31.12.2015. год.
Накнаде на основу
255.000,00
217.628,00
одржаних седница
Дневнице за службена
165.000,00
141.494,00
путовања

Трошкови материјала
Трошкови
платног
промета

40.000,00
10.000,00

0,00
10.634,64

Трошкови машине и
опрема

30.000,00

0,00

500.000,00

369.756,64

УКУПНО:

По питању Програма пословања Управног одбора Фонда за унапређење
пољопривреде и рурални развој општине Врњачка Бања за 2015. годину, дајемо
објашњење утрошених средстава на наведеним позицијама:
- Накнаде на основу одржаних седница члановима УО, планирана у укупном
износу од 255.000 динара извршено је 217.628 динара на основу присутности
чланова Управног одбора Фонда по свакој одржаној седници (укупно 19) на основу
Решења о давању сагласности на висину накнаде председника и чланова Управног
одбора Фонда бр.400-1898/14 од 12.09.2014. године;
- Дневнице за службена путовања планирана у укупном износи од 165.000
динара, извршено је 141.494 динара на основу путовања свих чланова Управног
одбора Фонда;
- Трошкови материјала планирани у укупном износу од 40.000 динара, нису
потрошени и са стањем на дан 31.12.2015. године остала је обавеза на основу
рачуна штампарије „Цицеро“ Ново Село, број: 152 од 16.10.2015.године у износу
од 5.400 динара ( број Фонда 400-02/15-192 од 23.10.2015. године);
- Трошкови платног промета планирани у укупном износу од 10.000 динара,
извршено је 10.634,64 динара, што премашује наведену цифру обзиром да платни
промет не може бити увек тачно прецизиран;
- Трошкови машине и опрема планирани у укупном износу од 30.000
динара, нису потрошени.
У наставку прилога је приказан и Извештај о реализацији Програма
мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја општине Врњачка Бања за 2015. годину (у даљем тексту: Програм) у
периоду од 20.05.2015. године до 31.12.2015. године.
Средства за реализацију Програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја у Општини Врњачка Бања
реализује се преко Фонда за унапређење пољопривреде и рурални развој општине
Врњачка Бања за 2015. годину, обезбеђена Одлуком о буџету општине Врњачка
Бања за 2015. годину, у разделу 4.8. Програм подстицаја у пољопривреди - Фонд за
развој пољопривреде, функционална класификација 421, програм 0101 - развој
пољопривреде, програмска активност 0101 - 0002 подстицаји у пољопривредној
производњи, економска класификација 463 под називом Донације и трансфери
осталим нивоима власти, у износу од 5.000.000 динара, од чега се 4.500.000 динара
користи за реализацију наведеног Програма, а 500.000 динара за Програм
пословања Фонда.

У наставку је приказан табеларни преглед планираних и извршених
средстава из Програма за период од 20.05.2015. године до 31.12.2015. године.
Табела 1.2.1. Планиране мере директних плаћања
Редн
и
број
1.
2.

Назив мере

Регреси
Кредитна подршка
УКУПНО

Шифра
мере
100.1
100.2

Износ из
буџета
1.000.000
700.000
1.700.000

Укупно

1.000.000
700.000
1.700.000

Извршење на
дан
31.12.2015.
године
856.403,23
0,00
856.403,23

Табела 1.2.2. Планиране мере политике руралног развоја

Редн
и
број

Назив мере

Шифра
мере

Износ из
буџета

Укупно

Извршење на
дан
31.12.2015.
године

1.

Инвестиција у
физичка средства
пољопривредних
газдинстава

101

1.900.000

1.900.000

2.

Инвестиције за
унапређење и
развој руралне
инфраструктуре

301

400.000

400.000

120.938,40

305

500.000

500.000

426.763,00

2.800.000

2.800.000

2.399.667,4

3.

Трансфер знања и
развој
саветодавстваУнапређење обука у
области
пољопривреде и
руралног развоја
УКУПНО

1.851.966,00

У наставку дајемо објашњење извршења појединих планираних
активности из Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја општине Врњачка Бања за 2015. годину и то:
- шифра мере 100.1 Регреси за премију осигурања и вештачког
осемењавања, планирана у износу од 1.000.000 динара извршено је 246.000,00
динара за регресирање вештачког осемењавања приплодних животиња од чега је
180.660,00 динара неисплаћених решења (пренете обавезе из 2014. године). За ову
меру подршке укупно је поднето 75 захтева и позитивно решено 75 захтева. За
регресирање премије осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике
и животиње у 2015. години извршено је 429.743,23 динара. За ову меру подршке
укупно је поднето и позитивно решено 13 захтева корисника. Укупан износ
утрошених средстава на овој позицији је 856.403,23 динара и 3 захтева ће бити

пренета у 2016. годину јер нису прошли на дан 31.12.2015. године, због погрешног
жиро - рачуна подносиоца захтева;
- шифра мере 100.2 Кредитна подршка, планирана у износу од 700.000
динара, није извршена на субвенционисање камата пољопривредних кредита
(краткорочних и дугорочних), након објављеног Јавног позива јер није било
поднетих захтева за ову врсту мере;
- шифра мере 101. Инвестиција у физичка средства пољопривредних
газдинстава, планирана у износу од 1.900.000 динара извршено је 1.851.966,00
динара за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава на основу
објављеног Јавног огласа и за ову меру укупно је поднет 51 захтев и позитивно
решено 37 захтева;
- шифра мере 301. Инвестиције за унапређење и развој руралне
инфраструктуре планирана у износу од 400.000 динара извршено је 120.938,40
динара за радове на инвестиционом одржавању објекта противградне станице на
локацији Врњачка Бања (пренета обавеза из 2014. године,) у складу са Одлуком о
издавању наруџбенице бр. 400-02/14-192 од 15.12.2014. године, у корист Предузећа
за изградњу објеката високоградње „Бетмонт“ Д.О.О. Врњачка Бања, са претходно
наведеном укупном понуђеном ценом са ПДВ-ом извођења радова на основу
спецификације и предмера. Обзиром да је спроведен јавни позив за подношење
понуда бр. 400-02/15-291 од 04.12.2015. године за набавку извођења радова на
инвестиционом одржавању објеката противградних станица на територији општине
Врњачка Бања у текућој години, где се од пријављених поново појављује
Предузеће за изградњу објеката високоградње „Бетмонт“ Д.О.О. Врњачка Бања,
планирање радова није извршено обзиром да је до краја године остало пар дана и
није било времена за спровођење наведене набавке;
- шифра мере 305. Трансфер знања и развој саветодавства - Унапређење
обука у области пољопривреде и руралног развоја планирана у укупном износу од
500.000 динара, извршено је 426.763 динара, од чега су неизвршене и пренете
обавезе у укупном износу од 10.845 динара (5.970 динара Угоститељско туристичка школа са домом ученика Врњачка Бања, рачун бр.10-0114, број Фонда
400-02/15-101 од 18.08.2015. године и 4.875 динара Дневник - пољопривредник ад
Нови Сад, фактура бр.800945, број Фонда 400-02/15-117 од 10.09.2015. године) на
основу Одлуке о одобравању средстава за реализацију Програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине
Врњачка Бања за 2015. годину, бр. 400-02/15-128 од 16.09.2015. године и Одлуке
Управног одбора Фонда о реализацији рачуна у оквиру манифестације „Прва
бразда 2015“ - Треће такмичење орача, бр. 400-02/15-126 од 16.09.2015. године и то
на:
1) позиција 305.1 Стручно оспособљавање и активности стицања вештина и
показне активности, извршено је у укупном износу од 10.085 динара и то:
- у складу са Одлуком о одобравању средстава за реализацију Програма
мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја општине Врњачка Бања за 2015. годину, бр. 400-02/15-230 од 17.11.2015.
године и Одлуком Управног одбора Фонда о стручном оспособљавању и
активности стицања вештина и показних активности на територији општине
Врњачка Бања бр. 400-02/15-230 од 17.11.2015. године у циљу сарадње из области

повртарске производње са делегацијом из Израела која је одржала предавање и
презентацију у износу од 10.085,00 динара и
2) позиција 305.2 Информативне активности: сајмови, изложбе,
манифестације, студијска путовања, извршено је у укупном износу од 416.678
динара и то:
- у складу са Одлуком о издавању наруџбенице за услуге превоза учесника
сајма пољопривреде у Новом Саду бр.400-02/15-29 од 04.05.2015. године и Одлуке
о одобравању средстава за реализацију Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Врњачка Бања за
2015. години, бр. 400-02/15-47 од 08.06.2015. године и то на трошкове услуге
аутобуског превоза пољопривредника на 82. Међународни сајам пољопривреде у
Новом Саду у износу од 85.000,00 динара;
- у складу са Одлуком о одобравању средстава за реализацију Програма
мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја општине Врњачка Бања за 2015. годину, бр. 400-02/15-47 од 08.06.2015.
године, у циљу праћења активности Управног одбора Фонда кроз емитовање у
Пољопривредној емисији у оквиру рубрике Агровести и као телопа, у организацији
СЗР „Лагрис“ Трстеник и то на трошкове емитовања пољопривредних емисија у
износу од 70.000 динара:
- у складу са Одлуком о одобравању средстава за реализацију Програма
мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја општине Врњачка Бања за 2015. годину, бр. 400-02/15-128 од 16.09.2015.
године и Одлуком Управног одбора Фонда о реализацији рачуна у оквиру
манифестације „Прва бразда 2015“ - Треће такмичење орача, бр. 400-02/15-126 од
16.09.2015. године, у циљу реализације манифестације „Прва бразда 2015“ - Треће
такмичење орача које се одржавало у Новом Селу 25. јула 2015. године у укупном
износу од 86.414 динара;
- у складу са Одлуком о одобравању средстава за реализацију Програма
мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја општине Врњачка Бања за 2015. годину, бр. 400-02/15-99 од 17.08.2015.
године и Одлуком Управног одбора Фонда о штампању материјала за
манифестацију „Прва бразда 2015“ - Треће такмичење орача бр. 400-02/15-98 од
17.08.2015. године у циљу комплетног штампања обавештења, позивница, пријава,
плаката, летака, материјала за унапређење стручног знања и припрему
пољопривредника, израда билтена и научних радова презентираних на
предавањима, трибинама и др. у оквиру манифестације „Прва бразда 2015“ - Треће
такмичење орача у укупном износу од 54.264 динара;
- у складу са Одлуком о одобравању средстава за реализацију Програма
мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја општине Врњачка Бања за 2015. годину, бр. 400-02/15-154 од 01.10.2015.
године и Одлуком Управног одбора Фонда о подржавању манифестације „Сеоске
олимпијске игре“ на територији општине Врњачка Бања бр.400-02/15-137 од
23.09.2015. године у износу од 109.940 динара;
- у складу са Одлуком Управног одбора Фонда о реализацији манифестације „Прва
бразда 2015“ - Треће такмичење орача бр. 400-02/15-83 од 22.07.2015. године и то
на трошкове услуге израде пехара, медаља, плаката и пропагандног материјала на

основу профактуре бр. PF -1724-0/15 „Мис Јовановић“ Д.О.О., од 18.06.2015.
године у укупном износу од 11.060,00 динара.
У прилогу је приказан Извештај о реализацији Програма пословања
Фонда за унапређење пољопривреде и рурални развој општине Врњачка Бања за
2016. годину, у периоду од 17.03.2016. године до 30.12.2016. године, у складу са
Закључком општинског Већа општине Врњачка Бања бр. 400-628/16 од 17.03.2016.
године.
Средства за реализацију Програма пословања Фонда за унапређење
пољопривреде и рурални развој општине Врњачка Бања за 2016. годину,
обезбеђена су Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2016. годину, у разделу
4, глава 4.25. Програм подстицаја у пољопривреди - Фонд за развој пољопривреде,
програм 0101 Развој пољопривреде, програмска активност 1010 - 0002 Подстицаји
пољопривредној производњи, на апропријацији економске класификације 463
Донације и трансфери осталим нивоима власти, у износу од 4.000.000 динара, од
чега се 500.000 динара користи за реализацију наведеног Програма, а 3.500.000
динара за Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја општине Врњачка Бања за 2016. годину.
У наставку је приказан табеларни преглед планираних и извршених
средстава из Програма пословања Фонда за период од 17.03.2016. године до
30.12.2016. године.
Трошкови
План
Извршење са стањем на
дан 30.12.2016. год.
Накнаде
330.000,00
326.056,00
Трошкови путовања
105.000,00
101.301,00
Трошкови платног промета
65.000,00
56.677,08
Програм мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике
руралног развоја општине Врњачка
Бања за 2016. годину
3.500.000,00
1.566.398,75
УКУПНО:
4.000.000,00
2.050.432.83
По питању Програма пословања Управног одбора Фонда за унапређење
пољопривреде и рурални развој општине Врњачка Бања за 2016. годину, дајемо
објашњење утрошених средстава на наведеним позицијама:
- Накнаде на основу одржаних седница чланова УО и паушалне накнаде за
председника УО Фонда, планиране у укупном износу од 330.000,00 динара,
извршено је 326.056,00 динара на основу присутности чланова Управног одбора
Фонда по свакој одржаној седници (укупно 22), на основу Решења о давању
сагласности на висину накнаде председника и чланова Управног одбора Фонда
бр.400-1898/14 од 12.09.2014. године;
- Дневнице за службена путовања планирана у укупном износи од
105.000,00 динара, извршено је 101.301,00 динара, на основу путовања свих
чланова Управног одбора Фонда;
- Трошкови платног промета планирани у укупном износу од 65.000 динара,
извршено је 56.677,08 динара

У наставку прилога достављамо и Извештај о реализацији Програма
мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја општине Врњачка Бања за 2016. годину (у даљем тексту: Програм) у
периоду од 30.03.2016. године до 30.12.2016. године, у складу са Закључком
општинског Већа општине Врњачка Бања бр. 400-629/16 од 30.03.2016. године.
Средства за реализацију Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине
Врњачка Бања реализују се преко Фонда за унапређење пољопривреде и рурални
развој општине Врњачка Бања за 2016. годину, обезбеђена Одлуком о буџету
општине Врњачка Бања за 2016. годину, у разделу 4, глава 4.25. Програм
подстицаја у пољопривреди - Фонд за развој пољопривреде, програм 0101 Развој
пољопривреде, програмска активност 1010 - 0002 Подстицаји пољопривредној
производњи, на апропријацији економске класификације 463 Донације и трансфери
осталим нивоима власти, у износу од 4.000.000,00 динара, од чега се 3.500.000
динара користи за реализацију наведеног Програма, а 500.000,00 динара за
Програм пословања Фонда.
У наставку је приказан табеларни преглед планираних и извршених
средстава из Програма за период од 30.03.2016. године до 30.12.2016. године.
Табела 1.1.1. Планиране мере директних плаћања
Редни
број
1.

Назив мере
Регреси
УКУПНО

Шифра
мере
100.1

Износ из
буџета
300.000
300.000

Укупно
300.000
300.000

Извршење
на дан
30.12.2016.
године
293.000
293.000

Табела 2.2.1. Мере кредитне подршке
Редни
број
1.

Назив мере
Кредитна подршка

Шифра
мере
100.2

УКУПНО

200.000

200.000

Извршење
на дан
30.12.2016.
године
0,00

200.000

200.000

0,00

Износ из
буџета

Укупно

Табела 1.2.2. Планиране мере политике руралног развоја
Редни
број

1.

Назив мере

Инвестиција у
физичка средства
пољопривредних
газдинстава

Шифра
мере

101

Износ из
буџета

2.200.000

Укупно

2.200.000

Извршење
на дан
30.12.2016.
године
670.761,75

2.

3.
4.

Oбнављање
пољопривредног
производног
потенцијала
нарушеног
елементарним
непогодама и
катастрофалним
догађајима и
увођење
одговарајућих
превентивних
активности
Органска
производња
Трансфер знања и
развој
саветодавства Унапређење обука
у области
пољопривреде и
руралног развоја

УКУПНО:

104

201.3.

305

1.000.000

1.000.000

10.000,00

100.000

100.000

0,00

700.000

592.637,00

700.000

4.000.000

4.000.000

1.273.398,75

У наставку дајемо објашњење извршења појединих планираних активности
из Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја општине Врњачка Бања за 2016. годину и то:
- шифра мере 100.1 Регреси за вештачко осемењавање приплодних
животиња, планирана у износу од 300.000,00 динара, извршено је 285.000,00
динара за регресирање вештачког осемењавања приплодних животиња на основу
82 поднета захтева у 2016. години и 8.000,00 динара на основу осталих
неисплаћених три решења из 2015. године (пренете обавезе које нису прошле
31.12.2015. године због погрешних жиро - рачуна подносилаца захтева), што
представља укупан износ утрошених средстава на овој позицији од 293.000,00
динара, обзиром да је 1 захтев пренет у 2017. годину са износом од 7.000,00 динара,
јер није прошао на дан 30.12.2016. године. За ову меру подршке укупно је поднето
82 захтева и позитивно решено 82 захтева;
- шифра мере 100.2 Кредитна подршка, планирана у износу од 200.000,00
динара, није извршена на субвенционисање камата пољопривредних кредита
(краткорочних и дугорочних), након објављеног Јавног позива бр.400-02/16-129 од
10.08.2016. године, јер није било поднетих захтева за ову врсту мере;
- шифра мере 101. Инвестиција у физичка средства пољопривредних
газдинстава, планирана у износу од 2.200.000,00 динара, извршено је 670.761,75
динара за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава на основу
објављеног Јавног огласа бр.400-02/16-80 од 04.07.2016. године и Јавног огласа
бр.400-02/16-184 од 27.09.2016. године, од чега су 120.780,00 динара пренете
обавезе из 2015. године. За ову меру укупно је поднет 41 захтев и позитивно решен
41 захтев, с тим што је 16 захтева пренето у наредну годину са износом од
346.614,25 динара и представља укупан износ утрошених средстава на овој
позицији од 1.017.376,00 динара;

- шифра мере 104. Обнављање пољопривредног производног потенцијала
нарушеног елементарним непогодама и катастрофалним догађајима и увођење
одговарајућих превентивних активности, планирана у износу од 1.000.000,00
динара, извршено је 10.000,00 динара на основу Решења бр. 400-02/16-209 од
18.10.2016. године, као главног надзорног органа за контролисање извођења радова
на инвестиционом одржавању противградних станица на територији општине
Врњачка Бања, као и саме провере након окончане ситуације и достављања
детаљног Извештаја о реализацији наведених радова, а износ од 260.256,72 динара
пренет је у наредну годину за радове на инвестиционом одржавању објеката
противградних станица на територији општине Врњачка Бања у корист Предузећа
за изградњу објеката високоградње „Бетмонт“ Д.О.О. Врњачка Бања, на основу
Одлуке о издавању наруџбенице бр.400-02/16-119 од 09.08.2016. године и са
претходно тачно наведеном укупном понуђеном ценом са ПДВ-ом извођења радова
на основу спецификације и предмера;
- шифра мере 201.3. Органска производња, планирана у износу од 100.000,00
динара, није извршена јер није било заинтересованих за ову врсту мере;
- шифра мере 305. Трансфер знања и развој саветодавства - Унапређење
обука у области пољопривреде и руралног развоја, планирана у укупном износу од
700.000,00 динара, извршено је 564.282,00 динара, од чега су пренете обавезе из
2015. године у укупном износу од 10.845 динара (5.970 динара Угоститељско туристичка школа са домом ученика Врњачка Бања, рачун бр.10-0114, број Фонда
400-02/15-101 од 18.08.2015. године и 4.875 динара Дневник - пољопривредник ад
Нови Сад, фактура бр.800945, број Фонда 400-02/15-117 од 10.09.2015. године) на
основу Одлуке о одобравању средстава за реализацију Програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине
Врњачка Бања за 2015. годину, бр. 400-02/15-128 од 16.09.2015. године и Одлуке
Управног одбора Фонда о реализацији рачуна у оквиру манифестације „Прва
бразда 2015“ - Треће такмичење орача, бр. 400-02/15-126 од 16.09.2015. године, и
то на:
1) позиција 305.1 Стручно оспособљавање и активности стицања вештина и
показне активности, извршено је у укупном износу од 28.355,00 динара на посете
чланова Управног одбора Фонда одређеним организованим саветовањима у смислу
уплате котизације и путних трошкова;
2) позиција 305.2 Информативне активности: сајмови, изложбе,
манифестације, студијска путовања, извршено је у укупном износу од 553.437,00
динара и то:
- у складу са Одлуком о издавању наруџбенице за услуге превоза учесника
сајма пољопривреде у Новом Саду бр.400-02/16-49 од 12.05.2016. године и Одлуке
о одобравању средстава за реализацију Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Врњачка Бања за
2016. годину бр.400-02/16-50 од 12.05.2016. године и то на трошкове услуге
аутобуског превоза пољопривредника на 83. Међународни сајам пољопривреде у
Новом Саду у износу од 180.200,00 динара, као и на улазнице за 100 учесника у
укупном износу од 35.260,00 динара;
- у складу са Одлукама Управног одбора Фонда за унапређење
пољопривреде и рурални развој општине Врњачка Бања бр.400-02/16-97 од

21.07.2016. године, бр.400-02/16-120 од 09.08.2016. године, бр.400-02/16-176 од
16.09.2016. године, бр.400-02/16-232 од 02.11.2016. године, бр.400-02/16-250 од
17.11.2016. године и бр.400-02/16-318 од 21.12.2016. године, у циљу праћења
активности Управног одбора Фонда кроз емитовање у Пољопривредној емисији у
оквиру рубрике Агровести и као телопа, у организацији СЗР „Лагрис“ Трстеник и
то на трошкове емитовања пољопривредних емисија у укупном износу од
150.000,00 динара;
- у складу са Одлуком Управног одбора Фонда за унапређење пољопривреде
и рурални развој општине Врњачка Бања бр. 400-02/16-128 од 10.08.2016. године,
као и Одлуке о одобравању средстава за реализацију Програма мера подршке
бр.400-02/16-128 од 10.08.2016. године у укупном износу од 49.947,00 динара, у
циљу покрића трошкова награда, пехара, диплома, захвалница, као и пропагандног
материјала по предрачуну бр.81/16 од 01.08.2016. године Штампарија „Цицеро“
Ново Село у износу од 25.620,00 динара, предрачун бр.82/16 од 08.08.2016. године
Штампарија „Цицеро“ Ново Село у износу од 19.152,00 динара и профактура
бр.ПФ-2521-0/16 од 08.08.2016. године „Мис Јовановић“ д.о.о. Аранђеловац у
износу од 5.175,00 динара, као и предрачун бр.83/16 од 08.08.2016. године
Штампарија „Цицеро“ Ново Село у износу од 10.080,00 динара за публикацију
„Трактор на путу - безбедан и уочљив“ поводом манифестације „Прва бразда Ново
Село 2016;
- у складу са Одлуком Управног одбора Фонда за унапређење пољопривреде
и рурални развој општине Врњачка Бања бр. 400-02/16-162 од 08.09.2016. године,
као и Одлуке о одобравању средстава за реализацију Програма мера подршке бр.
400-02/16-163 од 08.09.2016. године у укупном износу од 50.000,00 динара, у циљу
покрића трошкова штампања рекламног материјала, диплома за освајаче медаља,
награда за прво, друго и треће место, као и других промотивних материјала по
рачуну - отпремница бр.42-0104 од 31.08.2016. године од „ПП Систем“ Врњачка
Бања у износу од 30.000,00 динара, рачун - отпремница бр.21-0385 од 08.09.2016.
године од „Orion fashion „ Врњачка Бања у износу од 10.000,00 динара и рачун отпремница бр.(05) 00412-0 од 05.09.2016. године од „EcoMax unlimited“ Врњачка
Бања у износу од 10.000,00 динара;
- у складу са Одлуком Управног одбора Фонда за унапређење пољопривреде
и рурални развој општине Врњачка Бања бр. 400-02/16-177 од 16.09.2016. године,
Одлуком о издавању наруџбенице за услугу превоза учесника на Сеоске
Олимпијске игре Србије бр.400-02/16-177 од 16.09.2016. године и Одлуком о
одобравању средстава за реализацију Програма мера подршке бр. 400-02/16-177 од
16.09.2016. године у укупном износу од 52.950,00 динара, и то 45.000,00 динара за
50 учесника у Ваљево у корист Привредног друштва „Аmity-trade doo“ и 7.950,00
динара по рачуну бр.1563 од 17.09.2016. године од „HIT TEA“ D.O.O. Врњачка
Бања, као и за котизацију учесника у износу од 25.000,00 динара.
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РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Мастер инж.пољ. Александар Јевтић

