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Рад Управног одбора Фонда за развој општине условљен је текућим обавезама које
проистичу из Програма рада и оснивачких докумената Фонда, као и обавезама које проистичу из
Одлука и других аката које је доносио Управни одбор у оквиру своје надлежности.
Седнице Управног одбора сазивао је председник Управног одбора, а за сваку седницу,
позив са материјалом за расправу и одлучивање по утврђеном дневном реду, поред чланова
Управног одбора, упућивани су и функционерима Општине.
Управни одбор Фонда за развој општине је у 2013.години одржао десет седница. Главне
активности Управног одбора су биле: Усвајање завршног рачуна Фонда за 2012.годину и
извештаја о раду, доношење Програма Фонда за 2013.годину, расписивање конкурса за доделу
кредита из средстава Фонда и по истом доношење Одлуке о додели кредита, расписивање
конкурса за доделу подстицаја кроз инвестициона улагања у пољопривреди, у јулу и септембру и
Огласа за доделу подстицаја кроз инвестициона улагања у пољопривреди који је трајао до
31.децембра, решавано по захтевима корисника кредита и други захтеви.
Програмом Фонда за развој Општине дефинисани су основни циљеви Фонда, начин и
услови коришћења средстава, критеријуми за оцену инвестиционих програма и доделу кредита, и
подстицаја у пољопривреди као и план финансијских средстава са глобалном пропорцијом
расподеле средстава по наменама.
Програм Фонда за развој усвојен је на седници Управни одбор дана, 18.03.2013.године , а
сагласност Скупштина општине дала на седници одржаној 29.03.2013.године.
Основни циљеви који су постављени програмом Фонда су:
- подстицање развоја малих и средњих предузећа, самосталних предузетника и
пољопривредних газдинстава;
- отварање нових радних места;
- повећање запослености;
- подстицање развоја инфраструктурних објеката који су од општег интереса ;
- подршка за спровођење пољопривредне политике и руралног развоја.
За остварење наведених циљева, Фонд је у 2013.години, поред кредитне подршке, тј.
доделе бескаматних кредита, по први пут планирао и издвојио средства за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја кроз подстицајне мере-субвенције. За
бескаматно кредитирање правних и физичких лица програмом су опредељена средства у износу од
20.000.000,00 динара, а за подстицаје у пољопривреди планиран је и издвојен износ од
11.000.000,00 динара.
Одлука о расписивању конкурса за доделу кредита из средстава Фонда за 2013.годину,
донета је на седници Управног одбора Фонда дана, 18.04.2013.годину и трајао је од 22.04.2013. –
21.05.2013.године.
На објављени конкурс, благовремено је поднето 18 захтева а укупна предрачунска вредност
инвестиционих програма са којима се конкурисало износила је 38.936.453,00 динара. У поступку
претходне провере поднетих захтева, због некомплетности или других разлога (већ користи
кредит), одбачено је 3 захтева чија је предрачинска вредност инвестиционих програма износила
12.500.000,00 динара. Тако да је укупна предрачунска вредност инвестиционих програма и
пројеката за 15 комлетних поднетих захтева износила 26.436.453,00 динара.
По истеку конкурсног рока Управни одбор се бавио оперативним радом и утврђеним
процедурама за доношење коначних одлука о додели кредита, што је подразумевало послове од
отварања запечаћених коверата, њиховог селектовања према утврђеним критеријумима,
именовање комисије за утврђивање оправданости поднетих захтева за доделу кредита. Комисију
су чинила 3 члана Управног одбора, који су пре коначне Одлуке о додели кредита, излазили на
терен и записнички констатовали да су захтеви потенцијалних корисника оправдани.
Коначна Одлука о додели кредита за 15 поднетих захтева, а по расписаном конкур, донета
је 29.07.2013.године. На име одобрених кредита из средстава Фонда је у 2013.години пласирано
20.550.000,00 динара, од чега је износ од 550.000,00 динара пренет кориснику коме је додељен
кредит по Одлуци из 2012.године.
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Структуру одобрених кредита чине:
- Правна лица
1
вредност
- Самосталне радње
5
вредност
- Пољопр. газдинства
9
вредност
СВЕГА
15
ВРЕДНОСТ

5.500.000
10.700.000
3.800.000
20.000.000

Број одобрених кредита према подручју Општине, даје се у прегледу који следи:
Корисници
ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ
кредита
УКУПНО
Горње
Доње
број
Износ кред. број
Износ кред. Број
Износ кред.
кредита
кредита
кредита
Правна лица
1
5.500.000
1
5.500.000
Сам. радње
/
/
5
10.700.000
5
10.700.000
Пољ. газдинства
2
900.000
7
2.900.000
9
3.800.000
УКУПНО
2
900.000
13
19.100.000
15
20.000.000
Износ средстава пласираних на име кредитирања малих и средњих предузећа, предузетника
и пољопривредних газдинстава у 2013.години су већа у односу на претходну годину за 4 пута,
номинално 15.000.000 динара, а број одобрених кредита је већи за 3 корисника.
Ако поредимо са 2012.годином, видећемо да је број пољопривредних газдинстава којима је
одобрен кредит у 2013.години исти али да је смањен број пољопривредних газдинстава из горњег
краја за 3 пољопривредна газдинства а повећан број из доњег краја за 3 газдинства. Такође, број
самосталних радњи повећан је за 2 радње а број правних лица за 1.
Оно што је карактеристично и што треба истаћи, јесте чињеница да је у последњих три
године само једна самостална радња из горњег краја добила кредит а да претежно конкуришу
пољопривредна газдинства, као и чињеница да је број правних лица и предузетника који
конкуришу за доделу кредита у задње три године све мањи.
Програмом Фонда за 2013.годину, поред средстава за кредитирање правних и физичких
лица, планирана су и средства за спровођење Програма подршке спровођењу политике руралног
развоја општине. Средства која су планирана за ову намену износила су 11.000.000,00 динара.
Програм подршке спровођењу политике руралног развоја општине за 2013.годину усвојен
је од стране Скупштине општине на седници одржаној 15.07.2013.године, уз претходну сагласност
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Програм је урађен у складу са
одредбама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и Националним програмом
за пољопривреду и рурални развој.
Одлуку о расписивању конкурса и огласа за доделу подстицаја кроз инвестициона улагања
у пољопривреду Управни одбор Фонда је донео на седници одржаној 29.07.2013.године. Конкурс
је расписан 29.07.2013.године и трајао је до 15.08.2013.године, а оглас је трајао до краја
2013.године.
На Конкурс за доделу подстицаја кроз инвестициона улагања у пољопривреду
(пољопривредна механизација, опрема, сертификоване саднице воћа и приплодна грла стоке), који
је расписан у јулу месецу конкурисало је 4 пољопривредна газдинства за субвенционисање
пољопривредне механизације, од чега је један био неблаговремен.Од три пољопривредна
газдинства два газдинства су реализовала своје инвестиције.
Због кратког рока трајања Конкурса, недовољне обавештености, Управни одбор Фонда је
донео Одлуку да се обнови Конкурс. Поновљени Конкурс расписан је 16.09.2103. године и трајао
је до 16.10.2013.године. По овом Конкурсу јавило се 17 пољоприврених газдинстава од чега 8
пољопривредних газдинстава за субвенционисање опреме и механизације, 4 газдинства за
субвенционисање набавке приплодних грла стоке и 5 газдинстава за сертификоване саднице. До
краја године своје инвестиције, а самим тим и право на субвенцију по наведеним основама,
остварило је само 2 пољопривредна газдинства и то један за набавку приплодних грла стоке и
једно за набавку сертификованих садница , а до 14.фебруара 2014.године још 5 пољопривредних
газдинстава, док остали због нереализовања инвестиције, тј. нису доставили потребну
документацију о истој, нису остварили право на субвенцију.
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На расписани Оглас за субвенционисање репродуктивног материјала за вештачко
осемењавање, осигурање усева, вишегодишњих засада и животиња, и субвенционисању камате на
пољопривредне кредите, који је расписан 29.07.2013.године и који је трајао до краја године,
поднето је укупно 14 захтева за субвенционисање репродуктивног материјала за вештачко
осемењавање и 1 пољопривредно газдинство за осигурање набављених грла стоке. За
субвенционисање репродуктивног материјала за вештачко осемењавање одбијена су 3 захтева због
непотпуности документације. Право по Огласу остварило је 11 пољопривредних газдинстава, а
девет пољопривредних газдинства су након достављања комплетне документације (оргиналне)
остварили право на субвенцију за вештачко осемењавање, од тога четири у 2013.години.
Укупна средства која су пренета пољопривредним газдинствима на име субвенцијаподстицаја у пољопривреду, а по донетим Одлукама је 435.049,70 динара, од чега је до
31.12.2013.године реализовано само 197.700,00 динара, а остали износ је уплаћен корисницима у
току јануара и фебруара 2014.године из резервисаних и пренетих средстава.
Управни одбор Фонда на својим седницама решавао је и по захтевима кориосника кредита
а разматрао је и извештај Комисије о наменском утрошку средстава за кориснике којима је
додељен кредит у 2012.години.
У току извештајног периода разматрано је 7 захтева корисника кредита која су се односили
на одлагање враћања кредита, од чега је 6 захтева одбијено, а један је усвојен.
ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА У 2013

I - ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ
1.
2.
3.
4.

321121
741151
745151
921651

-Вишак прихода-суфицит из 2012. год.
-Приходи од камата за враћене кредите
-Приходи од позитивних курсних разлика
-Примања од отплате кредита
УКУПНО ПРИХОДИ:

25.916.656,40
171.070,46
3.648.424,66
14.006.031,11
43.742.182,63

ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ

1. 621-Расходи за краткорочне кредите
20.550.000,00
1. Самостално занатско-трговинска радња„БОЛЕ-ПРОМ“,Бошко Атанацковић пр. Доња
Борина, износ 550.000,00 дин. за набавку система за наводњавање и загревање,заштитне мреже и
бунара са пумпом.(По Уговору од 11.12.2012.г.)
2. Пољопривредно газдинство – Петровић Драган, Радаљ, износ 400.000,00 дин. за изградњу
акумулационог базена за воду,набавку опреме и проширење засада малине.
3. Пољопривредно газдинство – Вукашиновић Милан, Доња Борина, износ 400.000,00 дин.
за изградњу објекта у сврху узгоја стоке.
4. Пољопривредно газдинство – Цвијић Славољуб, Радаљ, износ 500.000,00 дин. за
изградњу базена за воду за пиће,стоку и наводњавање.
5. Пољопривредно газдинство – Богдановић Милинко, Доња Борина, износ 100.000,00 дин.
за обнову засада малине.
6.Сервис„VW-TAS“Ловрен Златко пр.Мали Зворник, износ 600.000,00 дин. за набавку нове
опреме за дијагностику и отклањање свих недостатака код одржавања свих врста возила у оквиру
регистроване делатности.
7. Пољопривредно газдинство – Вучетић Р.Миодраг, Велика Река, износ 500.000,00 дин. за
адаптацију објекта,производњу зрнасте и кабасте хране.
8. Пољопривредно газдинство – Ерић Десимир, Радаљ, износ 300.000,00 дин. за набавку
камиона тегљача и цистерне
9. Пољопривредно газдинство – Смиљанић Лука, Велика Река, износ 400.000,00 дин. за
набавку опреме тј.машина за повећање и побољшање квалитета производње пољопривредних
производа.
10. Аутоперионица“Васке“ – Васић Драган пр, Мали Зворник, износ 600.000,00 дин. за
набавку опреме(машине кружни багер).
11. Самостално занатско-трговинско угоститељска радња“B&Š“ – Томић Бојана пр, Мали
Зворник, износ 800.000,00 дин. за адаптацију пословног простора у циљу проширења делатности.
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12. Пољопривредно газдинство –Петровић Жељко, Радаљ, износ 1.000.000,00 дин. за
набавку половног комбајна за стрна жита.
13. Самостална грађевинска радња“СТЕМ-ГРАДЊА“ –Грујучић Славко пр, Мали Зворник,
износ 800.000,00 дин. за набавку опреме(машине багер-точкаш)у оквиру регистроване делатности.
14. Самостална занатско трговинска радња“САМ-КОМЕРЦ“ , Мали Зворник, износ
7.900.000,00 дин. за набавку и монтажу сушара за сушење дрвне грађе.
15. Пољопривредно газдинство – Терзић Мирослав, Мли Зворник, износ 200.000,00 дин. за
узгој гљива шитаки.
16. „Видаковић Систем“ д.о.о.,ул.Светосавска 8, Мали Зворник, износ 5.500.000,00 дин. за
отварање малопродајног објекта и набавку средстава за превоз робе.
2. 421-Стални трошкови
29.628,50
-Трошкови платног промета
29.628,50
3. 451-Текуће субвенције за пољопривреду
197.700,00
-По Одлуци УО Фонда бр.06-1096/2013-3 од 13.09.2013.године,06-1096/2013-7 од 30.10.2013.
године и Закључка број 06-1096/2013-32-01 од 18.12.2013.године додељена су подстицајна средства за
инвестициона улагања у пољопривреду, као регрес за репродуктивни
материјал за вештачко
осемењавање за 4 пољопривредна газдинстава и то:

Пољопривредно газдинство –Којић Милисав,Брасина ,(2 грла)................................. 4.000,00
- Пољопривредно газдинство –Павловић Станисав,Радаљ ,(2 грла).............................. 4.000,00
- Пољопривредно газдинство –Стојановић Светолик,Д.Борина ,(4 грла)..................... 8.000,00
- Пољопривредно газдинство –Јојић Мирко, Брасина ,(1 грло)..................................... 1.700,00
-По Одлуци УО Фонда бр.06-1096/2013-10 од 22.11.2013.год.додељена подстицајна средства за
куповину квалитетних приплодних грла стоке ,кроз инвестициона улагања за 4 пољопривредна
газдинстава,од чега је у 2013.години, реализација извршена за једно пољопривредно газдинство,а
остала три нису доставила потпуну документацију која је конкурсом предвиђена о испуњености услова.
- Пољопривредно газдинство –Мирослав Алимпић, Доња Трешница. , за куповину

уматиченог приплодног грла расе –винтерберг(16 рла)..............................................130.000,00
-По Одлуци УО Фонда бр.06-1096/2013-9 од 22.11.2013.год.додељена су подстицајна средства
за куповину сертификованих или стандардних садница, кроз инвестициона улагања за 5
пољопривредних газдинстава,од чега је у 2013.години, реализација извршена за једно пољопривредно
газдинство,а остала четири нису доставила потпуну документацију која је конкурсом предвиђена о
испуњености услова.
- Пољопривредно газдинство –Лукић Драган,Радаљ , за набавку малина
................50.000,00
4. 482-Судске таксе
6.401,00
Судска такса на тужбу против туженог Игњатовић Родољуба из Цулина
6.401,00
УКУПНО РАСХОДИ:
20.783.729,50

У 2013.години своје обавезе према Фонду измирило је 30 корисника кредита. Процедура
принудне наплата због неблаговременог измирења својих обавеза покренута је против 5
корисника, а за 1 корисника су пријављена потраживања из стечајне масе (Еко дрински центар).
Захтев правној служби опшптинске управе за покретање тужбе због немогућности активирања
средстава обезбеђења дато је за 2 корисника. До сада на покретање тужбе због немогућности
налпате потраживања преко средстава обезбеђења дато је 16 корисника.
У извештајном периоду ни једна извршна пресуда из ранијих година, има их осам, није
реализована.
Тренутно, обавезе према Фонду по основу кредита има 201 корисник.
Проблеми који се јављају јесу: уредно враћање ануитета, немогућност наплате по основу
датих средстава обезбеђења јер се многе фирме гасе, радници остају без посла а о истом се не
обавештава од стране корисника кредита, мада је у обавези према Фонду.
Неутрошена средства у износу од 22.958.453,13 динара пренета су у 2014.годину и
Програмом ће бити утврђена њихова намена.
На основу напред изнетих, Управни одбор Фонда предлаже да Скупштина општине усвоји
Извештај о раду Управног одбора Фонда за развој за 2013. годину као у материјалу.
Малом Зворнику, 17. март 2014.год.
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ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
општине Мали Зворник за 2013.годину ,Скупштина општине Мали Зворник усвојила је на
седници одржаној 15.07.2013.године, бр.06-1011 а након претходне сагласности које је дало
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 401-00-00629/2013-09 од
30.05.2013.године.
Програм је спроводио Фонд за развој општине.
За реализацију Програма планирана су и обезбеђена средства у износу од 11.000.000,00
динара.
Конкурс за подстицање руралног развоја расписиван је два пута и трајао је од 29.07 15.08.2013.године и од 16.09.-16.10.2013.године. Оглас за спровођење мера пољопривредне
политике расписан је 29.07.2013.године и трајао је до 31.12.2013.године. На Конкурс и Оглас
јавило се укупно 35 газдинстава. Подстицаје за своје инвестиције остварило је 16 пољопривредних
газдинстава.
ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОДСТИЦАЈА
МЕРЕ И ОБЛИЦИ ПОДСТИЦАЈА
ПЛАНИРАНО
МЕРЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

РЕАЛИЗОВАНО

МЕРЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПОЛИТИКЕ

ПОДСТИЦАЈИ КРОЗ ИНВЕСТИЦИОНА
УЛАГАЊА У ПОЉОПРИВРЕДИ –
МАШИНЕ И ОПРЕМА

3.000.000

178.350

6.500.000

226.000

ПОДСТИЦАЈИ КРОЗ ИНВЕСТИЦИОНА
УЛАГАЊА У ПОЉОПРИВРЕДИ –
ВОЋАРСТВО И СТОЧАРСТВО
ПОДСТИЦАЈИ
ЗА
РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ

100.000

УНАПРЕЂЕЊЕ
СТОЧАРСТВО
(РЕГРЕС
ЗА
РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА
ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ

500.000

30.700

400.000
ПРЕМИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ УСЕВА,
ПЛОДОВА,
ВИШЕГОДИШЊИХ
ЗАСАДА,
РАСАДНИКЕ
И
ЖИВОТИЊЕ)
КРЕДИТНА
ПОДРШКА,
СУФИНАНСИРАЊЕ КАМАТА ЗА
ПОЉОПРИВРЕДНЕ
КРЕДИТЕ,
РЕПРОМАТЕРИЈАЛА,
КУПОВИНА
МЕХАНИЗАЦИЈЕ,
МАШИНА
У
СТОЧАРСТВУ,
ВОЋАРСТВУ
И
ПОВРТАРСТВУ КУПОВИНУ СТОКЕ,
ВЕТЕРИНАРСКИХ ТРОШКОВА.

УКУПНО

500.000

11.000.000
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ
ОДБОРА ФОНДА
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435.050

