
Програма рада Фонда за развој пољопривреде за 2010. годину 
 

 

У оквиру донешеног плана и програма рада Фонда за развој пољопривреде 

општине Сокобања, а у складу са потребама у општини, конкурсом Министарства 

пољопривреде, шумарства и водорпивреде  и правилима струке предлажм  

детљнију разраду већ донешеног плана и програма рада. 

Буџетом  општине Сокобања опредељено је 2 700 000,00 динара за рад 

Аграрног фонда. Здруживањем средстава Аграрног фонда са средствима Центра за 

развој сокобањског села, Фонд ће располагати са 3 300 000,00 динара. 

Предлог је да средства Фонда за развој пољопривреде општине Сокобања 

буду опредељена на следећи начин: 

 

 

1. Кредитна линија општине Сокобања која ће се интегри  

са Центром за развој општине Сокобања, средствима Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде, и средствима пословне банке    

10 000 000,00  динара 

 

-Изградња малих капацитета( реконструкција) за прераду млека 

Број кредита ........2 

Износ.....................1 000 000,00 динара 

 

 

-Изградња (реконструкција )  погона за паковање меда 

Број кредита .........1 

Износ.......................700 000,00 динара 

 

Изградња (адаптација) објеката за држање стоке  у циљу производње млека 

Број кредита...........3 

Износ ......................2 000 000,00 динара 

 

-Адаптација објекта за држање стоке у циљу развоја овчарства 

Број кредита............2 

Износ........................1 000 000,00 динара 

 

-Адаптација објеката за узгој печурака (шампињони, буковаче, шитаке) 

Број кредита.............2 

Износ.........................1 000 000,00 динара 

-Унапређење расног састава у говедарству ( набавка основног стада) 

Број кредита ............1 

Износ .........................1 000 000,00 динара 

 

-Унапређење расног састава у овчарству ( набавка основног стада) 

Број кредита..............4 

Износ..........................2 000 000,00 динара 



 

 

-Подизање вишегодишњих засада.......................................735 000,00 динара 

Број кредита ..............1 

Износ...........................1 

 

  

2. Промоција пољопривреде општине Сокобања..................400 000,00 

динара   

  

-Изложба стоке (Оваца  и Говеда) 

Износ..........................400 000,00 динара 

 

 

3. Едукација пољопривредника............................................365 000,00 динара 

. 

-Студијско путовање 

Обилазак напредног пчелињака и погона за паковање меда..55 000,00 динара 

Број путовања...........1 

 

Обилазак напредних овчарских фарми ....................................35 000,00 динара 

 Број путовања...........1 

 

 

Обилазак напредних говедарских  фарми ...............................70 000,00 динара 

 Број путовања...........1 

 

 Обилазак Сајма пољопривреде у Новом Саду.............. ........200 000,00 динара 

 

4.Набавка приплодног материјала у овчарсњтву...................240 000,00 динара 

-Куповина приплодних овнова 

Број овнова ................20 

 

                                                                                                                   

 

Податке обрадио 

                                                                                                                   Владимир Ракић  


