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Фондација Дивац је до сада подржала око 1.400
газдинстава са средствима у износу од преко 2 милиона
евра.

Пројекти су реализовани уз подршку бројних донатора и
партнера – дијаспоре, компанија, ЕУ, амбасада, као и
локалних самоуправа.



Концепт новог Фонда за подршку подстицају развију
пољопривредне производње је развијен уз подршку
УСАИД пројекта за Конкурентну привреду током 2020.
године.

У 2021. години су покренута 4 фонда у сарадњи са
локалним самоуправама – Врање, Пријепоље, Сврљиг и
Ражањ.



Циљ пројекта је стварање локалних Фондова којима се
обезбеђује подршка пољопривредницима да унапреде своје
пословање, развију нове производе и тако обезбеде боље
услове живота за своје породице и живот на селу.



Фондове у сарадњи са РРА формирају локалне самоуправе
које потом управљају фондом у складу са сопственим планом
руралног развоја. Управљање Фондовима је уређено
Приручником који садржи сву потребну пројектну
документацију.



Механизам функционисања Фонда

• Средства се додељују преко јавног конкурса

• Корисници враћају средства у периоду од три године, без
затезне камате притом користећи локалне субвенције

• До сада формирано 5 фондова укупне вредности 16 милиона
динара. Најављујемо и 4 нова вредности 11 милиона динара у
првој години

• Корисници су до сада набављали – разну прикључну
механизацију, пластенике, системе за заливање, грла стоке,
садни материјал, итд.



Регионалне развојне агенције – Имплементатори 
фондова

• Реализација пројектних активности у сарадњи са Фондацијом и
локалним самоуправом (конкурс, селекција корисника, набавка,
мониторинг фонда)

• Отварање наменског рачуна фонда

• Потписивање уговора са корисницима и праћење динамике
отплате средстава у фонд



Услови за пријаву пољопривредника на конкурс: 

• Активно породично пољопривредно газдинство са регистрованом 
пољоприрведном производњом

• Поднета уредна пријава на конкурс са пратећом документацијом

• Лична меница на износ подстицајних средстава 

• Достављање рачуна као доказа по обављеној набавци 



Резултати фондова у 4 општине током 2021. године:

1. Врање – из фонда вредности 6 милиона динара је подржано 18 корисника
2. Пријепоље – из фонда вредности 3 милиона динара је подржано 11 корисника
3. Сврљиг – из фонда вредности 1,5 милиона динара је подржано 7 корисника
4. Ражањ - из фонда вредности 1,5 милиона динара је подржано 9 корисника

Током 2020. године је реализован пилот пројекат у сарадњи са општином Чајетина и
Златиборски еко аграр доо. Формиран је фонд у вредности од 4 милиона динара и
пласиран као подршка за 19 пољопривредника.



Локални фондови у 2022. години

1. Врање – град уложио додатна 3 милиона динара у фонд и расписује нови конкурс
за кориснике

2. Пријепоље – постојећи фонд се увећава за 3 милиона динара и отвара нови
конкурс за кориснике

3. Ражањ - постојећи фонд се увећава за 1 милион динара и отвара нови конкурс за
кориснике

4. Сврљиг – настављају даље са фондом и у 2022. години и додаће средства у
зависности од интереса корисника

Најављујемо и нове фондове у:

1. Ужицу – вредност 4,4 милиона динара
2. Брусу – вредност 1,5 милиона динара
3. Димитровграду – вредност 2,5 милиона динара
4. Великом Градишту – вредност 2,5 милиона динара



Пројекат „Локални за развој 
пољоприрведе“ реализују:

Градови  Врање и Ужице

Општине Пријепоље, Ражањ, Сврљиг, 

Велико Градиште, Димитровград и Брус

РРА Златибор, РРА Југ, РРА Пчињског округа, РРА Браничево

Фондација „Ана и Владе Дивац“

Пројекат се реализује уз финансијску подршку 

Америчке организације за међународни развој (УСАИД).


