Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној 03.04.2014. године, на
основу члана 13. Закона о постицајима у пољопривреди и руралном развој (''Сл.
гласник РС'', број 10/13), Стратегије одрживог руралног развоја градске општине
Обреновац за период 2012 – 2022. годинe, VI – 01 број 020-221 од 04.12.2012.
године, члана 55. Статута градске општине Обреновац (''Сл. лист града Београда''
број 44/08, 4/10, 15/10 и 49/13), члана 58. Пословника о раду Већа градске општине
Обреновац, (''Сл. лист града Београда'', бр. 6/13) и Решења о давању претходне
сагласности на Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја на територији градске општине Обреновац за 2014.
годину, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 401-0000421/2014-09 од 26.03.2014. године, а на основу позитивног мишљења Комисије за
пољопривреду и село од 10.02.2014. године, донело је
ПРОГРАМ
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2014. ГОДИНУ
I УВОД
Градска општина Обреновац обухвата 29 насељених места (месних
заједница) распрострањених од реке Саве на северу дуж сливова реке Колубаре и
реке Тамнаве према југу.
Подручје градске општине Обреновац се налази у административном подручју
града Београда, са површином од 411 км2 једна је од највећих београдских
општина. Позитивне карактеристике које издваја ју градску општину Обреновац од
већине београдских општина, када је у питању полазна основа за стратешко и
текуће планирање будућег развоја аграрног сектора је величина пољопривредних
површина у односу на укупну површину територије, велики број крупних п оседа у
периферном подручју, висок проценат регистрованих пољопривредних газдинстава
и значајан број индивидуалних произвођача и што је најважније релативно
повољну старосну
структура на пољопривредним газдинствима са
задовољавајућим учешћем оних који приходе остварују искључиво од
пољопривредне производње.
Градска општина Обреновац и њен рурални развој, односно политика
одрживог руралног развоја су пред важним изазовима у предстојећем дугорочном
раздобљу и то као стратешки циљ и компаративна предност што је могуће
остварити кроз:
- повећање буџета намењеног пољопривреди;
- знање, коришћењем савремених достигнућа у области науке и технологије;
- специјализацију производње, али и укрупњавање поседа како би се квалитет
и обим производне активности подигао на што већи ниво;

-

прераду пољопривредних производа кроз мала породична газдинства
руралних подручја и
стратешко удруживање произвођача кроз различите видове пословне
кооперације и реонализације пољопривредне производње.

II ЦИЉ ПРОГРАМА
Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја на територији градске општине Обреновац у 2014. години у
даљем тексту (Програм за 2014. годину) утврђују се мере спровођења
пољопривредне политике и политике руралног развоја за територи ју градске
општине Обреновац за 2014. годину.
III ПЛАНИРАНИ РАСПОРЕД СРЕДСТАВА
Средства за реализацију Програма за 2014. годину биће обезбеђена у буџету
градске општине Обреновац за 2014. годину, раздео 4 – Управа градске општине,
функција 421 – Пољопривреда.
IV МЕРЕ ЗА ПОДРШКЕ У 2014. ГОДИНИ
1. Едукација и саветодавна подршка пољопривредницима кроз пројекте
организовања студијске посете пољопривредника сајмовима у земљи и
сајмовима и манифестацијама у земљама развијене пољопривреде како
би се пољопривредници упознали са савременим начинима производње,
пласманом и прерадом као и са добром пољопривредном праксом,
формама и начинима удруживања пољопривредника.
2. Заштита, очување и унапређење плодности пољопривредног земљишта
кроз:
интензивирање наводњавања ради повећања приноса пољопривредних
култура;
опремање, подизање ефикасности и учешће у исплати дела накнаде
ангажованих лица на противградним станицама на територији градске општине
Обреновац у сарадњи са надлежном службом метереолошког радарског центра за
подручје градске општине Обреновац.
3. Подршка развојно оријентисаним пољопривредницима за јачање
продуктивности и конкурентности пољопривредне производње као и
подстицање (полунатуралних) газдинстава са малим поседом, малим
производним капацитетима (малом понудом и ниском тржишном и
економском снагом) кроз пројекте:
3.1. јачања продуктивности произвођача у области сточарске производње
унапређењем расног састава говеда регресирањем репродуктивног материјала
за вештачко осемењавање.

3.2.финансијске подршке пољопривредницима за набавку обртних средстава,
ситне пољопривредне механизације, као и мањих реконструкција и адаптација
пољопривредних објеката субвенционисањем камате на реализоване кредите
код пословних банака.
3.3 финансијске подршке пољопривредницима учешћем у премији осигурања
усева и плодова, укључујући и развој свести код пољопривредника о значају
осигурања усева посебно ако се има у виду промена климе и све чешћа појава
временских непогода
3.4. подршке за успоствљање традиционалног излагања и награђивања
најбољих произвођача за достигнут квалитет у узгоју говеда и оваца
(традиционалне изложбе говеда и оваца на територији градске општине
Обреновац).
4. Успостављање, развој и јачање удруживања пољопривредника кроз
форме: удружења, задруга, кластера и произвођачких група са
територије градске општине Обреновац кроз суфинансирање њихових
развојних планова и програма.
V РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА
1. За реализацију овог Програма задужује се :
Председник градске општине Обреновац, Веће градске општине, Комисија за
пољопривреду и село и Одељење за буџет, финансије и привреду.
2. Субјекти из тачке 1. овог поглавља за сваку од наведених мера донеће
посебне програме односно одлуке којима ће се дефинисати обим, општи услови
и начин остваривања права корисника на средства по сваком програму, односно
одлуци.
VI ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРОГРАМА
Програм објавити на огласној табли Градске општине Обреновац и на
интернет презентацији Градске општине Обреновац.
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
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