
Фонд за подстицај развоја 
пољопривредне и прехрамбене 
производње у општини Чајетина

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТА



• Kratko o fondaciji, uvod

ФОНДАЦИЈА АНА И ВЛАДЕ ДИВАЦ

• Основана 2007. године. Тренутно има 17 стално запослених и годишњи 
буџет нешто преко 2 милиона евра

• Циљ подршка угроженим грађанима – трајно стамбено решење, подршка 
запошљавању, стварање бољих услова за развој деце и младих

• Велики број реализованих пројеката са партнерима из читавог света. 
Подршка преко 700.000 појединаца, 650 компанија и 32 организације

• Прикупљено и пласирано око 20 милиона евра донација. Највише 
средстава уложено у подршку угроженим породицама и њихово трајно 
стамбено и економско збрињавање, као и у буџетске инситуције –
вртиће, школе, домове, болнице

Више информација на www.divac.com

http://www.divac.com/


Фондација је од оснивања присутна у руралним подручјима
Србије. Помагала је избегла и расељена лица, потом породице које
су претрпеле велике штете од поплава, а потом је развијен
пројекат Дивац пољопривредни фондови који реализујемо у
сарадњи са локалним самоуправама.

Завршно са 2020. годином је подржано 1.020 газдинстава са
бесповратним средствима у износу од преко 1,4 милиона евра.
Пројекти су реализовани уз подршку бројних донатора и партнера
– дијаспоре, компанија, ЕУ, амбасада и локалних самоуправа.



Циљ пројекта „Фонд за подстицај развоју пољопривредне и
прехрамбене производње у општини Чајетина“ јесте да се
обезбеди подршка пољопривредницима и прерађивачима
хране да унапреде своје пословање, да остваре веће
приносе, развију нове производе и обезбеде боље услове
живота за своје породице и живот на селу.



• Фонд од 4.000.000 динара формиран је 
заједничким улагањем општине Чајетина и 
Фондације Дивац

• Циљ фонда је да у наредним годинама омогући 
подстицајна средства за што већи број 
произвођача и прерађивача хране и омогући им 
да реализују инвестиције у развој производње



Подстицајна средства су намењена удружењима и 
пољопривредницима који се активно баве прерадом 
хране, а општина Чајетина у 2020.години додатно 
подстиче:

• 30% субвенције за пољопривреднике

• 20% субвенције за удружења



Самоодржив Фонд

• Корисници враћају средства у периоду од три 
године, без затезне камате

• Након 3 године Фонд постаје самоодржив 

• Средства из Фонда касније могу да се користе за 
нове кориснике



Услови за пријаву пољопривредника на конкурс:

• да имају регистровано породично  
пољопривредно газдинство на територији 
општине Чајетине

• да су активни у производњи и преради хране

• да имају регистровану производњу 
воћа/уматичена грла



Услови за пријаву удружења на конкурс:

• Да су регистрована на територији општине 
Чајетина

• Да су активна у производњи и преради 
хране



Избор корисника
• Комисија коју чине представници Еко аграра и Фондације 

Дивац одабира најбоље пријаве

• Посета породичним газдинствима, разговори са члановима 
домаћинства и процена пословне идеје



Средства из Фонда су опредељена за 
набавку опреме/машина/грла стоке

• До 200.000,00 дин за пољопривреднике

• До 1.000.000,00 дин за удружења

Више података о пројекту погледајте на 
www.divac.com и www.ekoagrar.rs

http://www.divac.com/
http://www.ekoagrar.rs/


Резултати пилот пројекта

Подржано 19 пољопривредника, од тога:

5 малинара

2 пчелара 

12 сточара 

Највише тражено: заштитне мреже за 
малине, пчеларска опрема (врцаљке, канте, 
цедиљке, ваге), уматичене јунице/овце

Укупно искоришћено средстава: 
3.415.013,29 динара



Процедура

• Припрема документације (Јавни позив, 
пријавни формулар, обрасци за 
оцењивање)

• Алокација буџета за подстицај и за 
субвенције (врло важна за мотивацију 
корисника)

• Објава конкурса – промоција преко 
локалних медија, пољопривредне стручне 
службе, месних заједница, итд.



Процедура 2 

• Корисници попуњавају формулар 

• И подносе тражену документацију 

• Комисија бодује (критеријуми претходно 
дефинисани)

• Објава резултата конкурса



Набавка и потпис уговора

• Потписивање уговора са одабраним 
корисницима који достављају меницу за 
износ средстава који су у обавези да врате у 
Фонд

• Јавну набавка/корисници директно раде 
куповину

• У складу са одабраним моделом се потписује 
уговор са корисником 

• Корисници доказују да су уплату извршили, а 
потом се организује и теренска посета

• Важно је да неко у општини буде задужен за 
контролу и вођење евиденције о враћању 
новца у буџет Фонда



Процедура враћања новца у Фонд 

1. година: корисници враћају 10%, а 
општина Чајетина субвенционише 30%

2. година: корисници враћају 30%

3. година: корисници враћају 30%



Саво Чекеревац, село Крива Река – бетонски стубови за противградну мрежу



Жељко Лојаница, село Мусвете – уматичена јуница



Пилот пројекат реализују

Општина Чајетина

ПД „Златиборски еко аграр“

Фондација „Ана и Владе Дивац“

Пројекат се реализује уз финансијску подршку 

Америчке организације за међународни развој (УСАИД)


