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Просперитет пећиначке општине 
загарантован је једино поновним 
избором Српске напредне странке

Грађанима на наредним локалним 
изборима преостаје да сами направе 
разлику између оних који су ометали рад 
локалне самоуправе, од оних који су се 
непрестано и у најтежим условима борили 
за њено успешно функционисање. Избором 
СНСа, грађани Пећиначке општине на 
наредним изборима ће указати поверење 
онима који отплаћују дугове, а не онима 
који су те дугове направили.  Доктор 
Дубравка Ковачевић Суботички прва на 
листи Српске напредне странке у општини 
каже да је међу приоритима које чланови 
будуће општинске власти постављају пред 
себе поред пољопривреде, индустрије, 
туризма и адекватна здравствена заштита.

доктор Дубравка Ковачевић Суботички,
прва на листи 
Српске напредне странке у Пећинцима

ће у значајној мери побољшати квалитет живота грађана.  Иако 
оптерећена блокадом рачуна због наслеђених дуговања, који су 
последица неодговорног понашања претходне владајуће 
гарнитуре, нова општинска власт коју предводи Српска 
напредна странка, успела је да за непуне две године одплати 
преко 120 милиона динара дуговања и да обезбеди средства за 
нови инвестициони циклус, која ће ове године бити уложена у 
ревитализацију месних водовода, реконструкцију црквених 
храмова, путну инфраструктуру, саобраћајнице у индустријским 
зонама, изградњу капела, градњу фискултурних сала у 
школама, реновирање школа и вртића, градњу месних 
амбуланата... – најављује др. Ковачевић – Суботички, додајући 
да уз све то локална самоуправа ни једног тренутка не 
занемарује најугроженије суграђане, чије проблеме знатно 
ефикасније решава захваљујући Канцеларији за смањење 
сиромаштва, путем које успева да упосли радно способне 
грађане у стању социјалне потребе и омогући им да зараде 
средства која су им потребна

Општина Пећинци води активну популациону политику која 
деци и младима пружа подршку од рођења до завршетка 
факултета и проналажења запослења. Локална самоуправа 
другу годину за редом издваја по три милиона из буџета за 
финансирање покушаја вештачке оплодње паровима без деце. 
-Подршка породицама са новорођенчадима је удесетостручена 
(са 4 на 40.000 динара) од када локалну власт предводи СНС, 
а значајна средства се из општинског буџета издвајају за 
регресирање трошкова превоза средњошколаца и студената и 
регресирање боравка деце у предшколској установи. Породице 
са близанцима и тројкама сносе трошкове боравка у вртићу само 
за једно дете, док за осталу децу из тих породица трошкове 
сноси општина. Сваке године сваки ученик четвртог разреда од 
општине на поклон добије лаптоп рачунар, а из буџета се 
издвајају средства и за стипендирање студената. – прича наша 
саговорница.
Грађани свих места у општини заслужују адекватне услове за 
лечење, а лекари и здравствено особље одговарајуће услове за 
рад. И зато ће реновирање и изградња амбуланти бити приоритет 
у наредном периоду. Познато је да су мештани Прхова имали 
убедљиво најлошију амбуланту пуну влаге, мемле и буђи, и зато 
су још почетком фебруара почели радови на санацији амбуланте 
и чекаонице. 

инвестиције у насељима пећиначке општине предложене 
од стране месних заједница су уврштене у План јавних 
набавки  који је усвојен у јануару месецу. У решавање 
горућих проблема у насељима општине током ове 
године биће уложено око 300 милиона динара, што 
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У наредном периоду планирано је формирање пољопривредног фонда у који ће бити издвојено 20 милиона динара. У 
припреми је и документација за отварање кооперативе преко које ће се пласирати средства издвојена за развој 
пољопривреде. Колико нам је пољопривреда зачајна говори чињеница да смо укинули порез на пољопривредно 
земљиште у 2014. години.

 Издавач:

Српска напредна странка - Општински одбор Пећинци

Школска бр.7

22410 Пећинци 

Уредништво:  Служба за информисање

Телефон:  +381(22)436058

Мејл адреса: oosnspecinci@gmail.com

Сајт:  http://pecinci.sns.org.rs

Фејсбук: www.facebook.com/sns.pecinci.org.rs 

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Уз сагласност и одобрење Министарства здравља, амбуланта у 
Прхову је привремено пресељена у просторије Земљорадничке 
задруге. 
 -Услови у амбуланти Прхово су били изузетно лоши, ко тамо 
није био имао је среће, а трпели су не само пацијенти него и особље 
које ради у тој амбуланти. Знамо да и у новим просторијама услови 
нису идеални, али јесу много бољи него на претходној локацији. 
То је привремено решење док се не заврше сви радови на 
санацији влаге и комплетном обнављању амбуланте у Прхову. 
Инсистираћу да радови буду обављени довољно квалитетно, 
јер је амбуланта већ два пута обнављана. Нажалост радови нису 
изведени коректно. и чињеница је да је после тих захвата 
амбуланта веома кратко радила у адекватним условима и да се 
све врло брзо враћало на старо. Зато ћемо сада инсистирати на 
томе да послови буду квалитетни како би обезбедили 
дуготрајније решење“ 
– каже др Дубравка Ковачевић-Суботички. 
     По њеним речима, поред амбуланте у Прхову, потребно је 
обезбедити трајно решење и за амбуланте у Брестачу и 
Сремским Михаљевцима. У овим местима, биће изграђене нове 
зграде амбуланте, јер се за све друге опције испоставило да 
нису добре. 

-За изградњу нових амбуланти у поменутим местима задужена је 
Дирекција за изградњу општине Пећинци. У Брестачу почиње 
градња. У Сремским Михаљевцима је првобитно било предлога 
да се амбуланта лоцира у згради школе, али мештани нису били 
сагласни са тим, јер се тако губи простор за децу, а са друге 
стране мора да се обезбеди физички одвојен простор, да се 
прави нови улаз, што би опет пролонгирало решење проблема, 
те је на крају одлучено да буде купљен плац на коме ће бити 
направљена нова амбуланта. Реновирање постојеће амбуланте 
више нема смисла, јер је и та зграда већ неколико пута реновирана, 
је објекат тоне, а и власнички односи су нерегулисани – објашњава 
наша саговорница. 
Редовним организацијама Базара здравља по насељима 
Пећиначке општине чинимо здравдтвену заштиту достунију 
нашим суграђанима. Током Базара наши грађани који немају 
здравствену књижицу могу да провере своје здравсвено стање.
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Српска напредна 
странка под бројем 

један
Представници Српске напредне странке су Општинској 
изборној комисији општине Пећинци, предали листу 
кандидата за локалне изборе у овој општини, заказане за 16. 
март. Листа носи назив „Александар Вучић – будућност у коју 
верујем.
Комисија је након провере документације и списка гласача 
који ову листу подржавају, донела решење којим је 
прогласила листу СНС-а „Александар Вучић – будућност у 
коју верујем (Српска напредна странка, Демократска странка 
Србије, Партија уједињених пензионера Србије, Нова Србија, 
Покрет социјалиста, Српски покрет обнове)“. Наша листа ће 
на гласачком листићу, на ванредним локалним изборима, 
бити под бројем један.



Чланство се договорило и да ће за Нову годину цела општина 
бити облепљена плакатима и билбордима са ликом председника 
странке и честитком грађанима за предстојеће празнике.

Члан извршног одбора странке Душан Адамовић је изјавио да 
Српска напредна странка „сада има рејтинг од 50 одсто, а циљ 
на изборима у Пећинцима мора бити 60 одсто“, што је 
пропраћено бурним аплаузом.

Председник Привременог органа општине Пећинци Сава 
Чојчић је рекао да су у странку добродошли сви који желе да 
подрже њене циљеве и да „нема више мојих и твојих, сада смо 
сви наши и идемо напред“.

Громогласним аплаузом пропраћен је и члан извршног одбора 
Милан Стевановић који је цитирајући Александра Вучића 
рекао: „и немојте да бринете ако почне рејтинг да нам пада, 
битно је да Србији рејтинг расте“.

Бесплатан вртић 
за близанце и 

тројке
Привремени орган општине Пећинци 

је, на предлог председника Саве 
Чојчића, усвојио допуну Одлуке о 
измени Правилника о регресирању 
боравка деце у Предшколској установ. 
Одлуком је прецизирано да ће убудуће 
родитељи који имају близанце и тројке, 
плаћати боравак у Предшколској установи 
само за једно дете, док ће остале трошкове 
сносити локална самоуправа.

Одлуком о измени Правилника о 
критеријумима за остваривање права 
на финансијску помоћ за вантелесну 
оплодњу омогућено је да локална 
самоуправа настави финансирање 
вантелесне оплодње за парове без 
деце и у 2014. години под истим 
условима као и претходне године - са 
300.000 динара по једном покушају. 
Наиме, током 2013. године општина 
Пећинци је финансирала трећи и четврти 
покушај вантелесне оплодње, за парове 
који су већ искористили прва два покушаја 
на терет републичког буџета. 

Купиново добија 
"Парк пријатељства"

Општина Пећинци, на иницијативу грађана и Удружења 
„Нова дуга“ из Купинова, издвојила је средства у 
висини од 200 хиљада динара за уређење парка и 
дечијег игралишта у том месту, а мештани Купинова у 
волонтерској акцији започели су прву фазу радова на 
уређењу ове површине у Орачкој улици. У току је садња 
платана и зимзеленог дрвећа, након чега ће бити 
постављен комплетан мобилијар, рекла нам је Вукица 
Север, председница Удружења грађана „Нова дуга“. 

Парк окупља пријатеље

САД СМО СВИ НАШИ И ИДЕМО НАПРЕД
На великом мотивационом скупу одржаном 27. децембра у пећиначком Културном центру, 
преко триста представника свих месних организација пећиначке општине још једном су 
потврдили снагу и јединство странке, и чврсту решеност да на предстојећим ванредним 
локалним изборима у овој сремској општини освоје апсолутну већину. 
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У општини Пећинци су, 8. јануара, првим 
корисницима изабраним на конкурсу за 
економско оснаживање избеглица уручена 
два култиватора и термо преса са резачем 
фолије. Култиватори су уручени Бранку 
Владићу из Суботишта и Јовану Петровићу 
из Прхова, а термо пресу је добио Младен 
Костић из Пећинаца.

На конкурс се јавило 48 кандидата од којих 
је комисија изабрала 13 корисника којима су 
током јануара додељења средства за 
економско оснаживање у виду различитих 
машина за унапређење постојећег или 
отпочињање новог посла, али и грла стоке за 
игбегла лица која се баве пољопривредом.

Дефинисан циљ општинског  СНСа

Општина брине о 
избеглицама

Мотивациони скуп у Пећинцима
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Влада Србије препознала је значај инвестиције компаније Бош и 
на себе преузела изградњу фабрике воде и система снабдевања 
водом Бошове фабрике у индустријској зони у Шимановцима. 
Системом снабдевања биће обухваћена и два резервоара за 
воду.
Локална самоуправа ће финансирати бушење још једног бунара 
у Шимановцима и изградњу трафо станице којом ће бити 
обезбеђено квалитетно снабдевање постројења електричном 
енергијом. У најкраћем могућем року биће расписана јавна 
набавка за радове које ће финансирати локална самоуправа.

Конститутивна седница Комисије за израду Годишњег програма давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за 2014. и 2015. 
годину одржана је 16. јануара. Председник Привременог органа Општине Пећинци Сава Чојчић нагласио је да је изузетно значајно што 
је ове године остварена сарадња са Удружењем пољопривредника пећиначке општине, чији су предлози већ усвојени, где год је за то 
постојала законска могућност. Председник Комисије Милан Алексић потврдио је да би годишњи програм требао да буде завршен до 15. фебруара.

Бош: инвестиција од великог значаја

Општина Пећинци ће и ове 
године финансирати покушаје 
вештачке оплодње за парове без 
деце, који су већ искористили два 
покушаја на терет републичког 
буџета. Председник привременог 
органа Сава Чојчић је тим 
поводом изјавио да је у питању 
мера популационе политике која 
је спровођена и прошле године, а 
разлог је ниска стопа наталитета.

Три милиона за парове без деце и у 2014.
Мало деце се и даље рађа у општини Пећинци, као и у целој Србији. Општина Пећинци је због тога у буџету за прошлу годину 
издвојила за ову намену три милиона динара, а исто толико ћемо издвојити и ове године. Један покушај кошта 300.000 динара што 
значи да можемо финансирати 10 парова током ове године. Локална самоуправа је спремна да финансира два покушаја вештачке 
оплодње сваком пару без деце и за ову годину већ имамо неколико парова у процедури код Центра за социјални рад“ – изјавио је 
први човек пећиначке општине. 
Чојчић је нагласио да ово није једина мера популационе политике и да је локална самоуправа пред сам крај прошле године свим 
породицама са новорођенчадима уручила једнократну подршку, која је увећана на 40.000 динара.

-На комисији смо констатовали да ће у 2014. години на лицитацији у првом кругу бити понуђено 
2.700 хектара пољопривредног земљишта у државној својини. Земљиште које не буде закупљено на 
лицитацији која није одржана у 2013. такође ћемо укључити у понуду за 2014. У првом кругу 
понудићемо око 3.000 хектара - рекао је Алексић и додао да се за лицитацију која није одржана у 
прошлој години чекала сагласност Министарства пољопривреде, која је стигла ових дана. 
Лицитација је објављена 16. јануара, први круг је завршен у јануару, а на лицитацији је понуђено око 
2.100 хектара.
Председник Удружења пољопривредника општине Пећинци Владимир Јеремић сматра да је 
направљен позитиван помак у односу према пољопривредницима. Он је рекао да је са локалном 
самоуправом договорено да се парцеле ограниче на 30 хектара и то је први корак у спречавању 
закупа за трећа лица.

Фабрика воде у Шимановцима

Одлична сарадња пољопривредника и општине



Суд потврдио одлуку 
Општинске изборне комисије
Управни суд у Београду је на седници одржаној 20. фебруара 2014. 
године одбио жалбу подносиоца изборне листе „Демократска странка 
– Живко Марковић“, Живка Марковића изјављену против решења 
Општинске изборне комисије општине Пећинци којим се одбија 
проглашење ове изборне листе.
Демократска странка је 10. фебруара предала изборну листу за 
ванредне локалне изборе у општини Пећинци под називом 
„Демократска странка – Бата Марковић“, али је Комисија наложила 
подносиоцу да исправи назив листе у којем не може стајати надимак 
носиоца листе. Након тога, изборној листи је промењен назив у 
„Демократска странка – Живко Марковић“ и ова промена је оверена у 
суду, али потписи бирача који подржавају листу нису поново 
прикупљени, због чега је ОИК одбила да прогласи изборну листу 
Демократске странке. Исправност ове одлуке потврђена jе судском 
пресудом Управног суда.

Српска напредна странка је за годину и по дана у општини 
Пећинци израсла у далеко најбројнију организацију, која 
тренутно има близу две и по хиљаде чланова. За то време је 
отворена нова канцеларија на тргу у Пећинцима, која је у 
потпуности технички опремљена и свакодневно на располагању 
не само чланству и симпатизерима, већ свим грађанима. 
Од тренутка када је преузела одговорност за руковођење 
локалном самоуправом, СНС је успела да унапреди рад 
општинске управе, отплати главнину наслеђених дуговања која 
је направила претходна власт недомаћинским односом према 
општини, значајно смањи ниво корупције у општинским 
органима, а упркос блокади општинског рачуна успела је да 
обезбеди средства за нови инвестициони циклус.
Проблеми које су грађани изнели на скуповима које је Српска 
напредна странка организовала у свим насељима послужили су 
као основа за планирање активности у наредном периоду, а 
њихово решавање ће бити апсолутни приоритет.

Наставак борбе за интересе грађана

Један је Александар Вучић, један је СНС
На састанку руководства пећиначког СНС-а и кандидата Српске напредне 

странке за одборнике у Скупштини општине Пећинци на ванредним локалним 
изборима заказаним за 16. март, повереник за општину Пећинци Ђорђе Радиновић 
је констатовао да је листа под бројем један „Александар Вучић – будућност у коју 
верујем“, окупила најквалитетније кандидате око програма који ће грађанима 
општине Пећинци донети четворогодишњи период политичке стабилности и 
економског развоја.

-Оваквом листом кандидата би се поносила било која средина и сигуран сам да ће 
грађани пећиначке општине то умети да препознају. Немојте бринути због оних 
који воде негативну кампању и који се лажно представљају као СНС. Један је 
Александар Вучић и једна је Српска напредна странка. –     рекао је Радиновић обраћајући се 
кандидатима.  

Стипендије за најбоље 
студенте

Општина Пећинци расписала је конкурсе за доделу 
студентских стипендија за школску 2013/2014. годину. 
Студенти са територије општине могу остварити право на 
стипендију по основу два конкурса. Конкурс број I је намењен 
студентима основних дипломских или академских дипломских 
студија на образовним установама чији је оснивач Република 
Србија, са просечном оценом изнад 8,50. Конкурс број II је 
намењен студентима из друштвено осетљивих група: деца из 
материјално угрожених породица, без родитељског старања, 
деца самохраних родитеља и лица са инвалидитетом.
Стипендије се додељују за десет месеци током календарске 
године, по првом конкурсу у износу од 9.000 динара месечно, а 
по другом конкурсу у износу од 5.000 динара на месечном 
нивоу

Нова канцеларија СНС - а у Пећинцима
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Митинг СНС – а у Новом Саду

Вучић: Ми хапсимо лопове, а не 
поштене људе, брига ме која им је 

партијска књижица
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-На комисији смо констатовали да ће у 2014. години на лицитацији у првом кругу бити понуђено 
2.700 хектара пољопривредног земљишта у државној својини. Земљиште које не буде закупљено на 
лицитацији која није одржана у 2013. такође ћемо укључити у понуду за 2014. У првом кругу 
понудићемо око 3.000 хектара - рекао је Алексић и додао да се за лицитацију која није одржана у 
прошлој години чекала сагласност Министарства пољопривреде, која је стигла ових дана. 
Лицитација је објављена 16. јануара, први круг је завршен у јануару, а на лицитацији је понуђено око 
2.100 хектара.
Председник Удружења пољопривредника општине Пећинци Владимир Јеремић сматра да је 
направљен позитиван помак у односу према пољопривредницима. Он је рекао да је са локалном 
самоуправом договорено да се парцеле ограниче на 30 хектара и то је први корак у спречавању 
закупа за трећа лица.

-Немојте да мислите да је то лако, јер ће се и шуто и рогато удружити да 
би показало и покушало да ствари врати уназад. Свакога дана им нешто 
смета. Ми хапсимо лопове а не поштене људе, и баш ме брига која им је 
партијска књижица. Лопови и криминалци неће управљати Србијом и 
солити памет како се Србија лечи - поручо је Вучић.

- Моја порука за све њих данас, за све који су говорили да није крив онај 
ко је узео три милиона евра, ко је диловао, који су опљачкали наше 
банке за милијарду евра, да их обавестим да их се нисам нимало 
уплашио нити их се Србија имало уплашила - рекао је Вучић, 
закључујући да ће их Србија победити све заједно колико год да их има.
Вучић је позвао инвеститоре да дођу у Србију и најавио да ће само у 
наредне две године добити подстицаје за улагања. Истакао је да 
инвеститори треба да пожуре у Србију како би склонили младе са 
улица, да их запослимо. 
Он је подсетио да борба против корупције није само борба која 
представља морални чин, већ је од посебног значаја за напредак 
економије. Лидер СНС-а је поручио да тек кад "тајкуне склонимо са 
грбаче народа економија ће имати шансу да напредује и наши радници 
да раде, а пољопривредници да буду на својим њивама " он је истакао 
да је пред нама неколико важних ставри.

-Моја порука за све њих данас, за све који су говорили да није крив онај ко 
је узео три милиона евра, ко је диловао, који су опљачкали наше банке за 
милијарду евра, да их обавестим да их се нисам нимало уплашио, нити их 
се Србија имало упласила - казао је Вучић, уверен да ће их Србија 
победити све заједно, колико год да их има. 
Вучић је позвао инвеститоре да дођу у Србију и најавио да ће у наредне 
две године добити подстицаје за улагања.
-Само наредне две године. Зато треба да пожуре у Србију, јер хоћемо да 
склонимо младе са улица, да их запослимо, али и стручне људе који су 
добили отказе, а који имају 50 година и нико им не нуди посао данас - 
изговорио је Вучић пред препуном двораном Спортског и пословног 
центра Војводина, у коју нису ни могли да стану сви који су дошли у Нови 
Сад како би подржали првог човека Српске напредне странке.
Наши грађани су највреднији и најпоштенији радници у Немачкој и 
Аустрији, тако треба да буде и код нас казао је Вучић и навео да смо у 
међувремену направили важне кораке ка ЕУ, али да Србија не сме и неће 
да раскида, већ да унапређује односе са Руском федерацијом. 

Лидер СНС Александар Вучић поручио је 
на митингу у Новом Саду да напредњаци 
морају освојити 50 одсто гласова на 
изборима 16. марта, јер у противном неће 
имати власт и неће моћи да спроводе 
реформе. 



Српска напредна странка у Пећинцима решена је да унапреди општину 
према светским стандардима, како јој и доликује. Подручје које броји 
више од 20.000 становника, од којих се већина бави пољопровредом 
имаће за циљ унапређење малих и средњих газдинстава. Покретање 
''Green card'' – пројекта Зелена карта има за циљ да се незапосленост 
становништва сведе на минимум.
Општина Пећинци биће прва општина у Србији, која ће применити 
светски модел прилагођен нашим условима. Модел подразумева 
развој пољопривредних газдинстава на територији општине Пећинци, 
које су организоване у систем кооперативе.
-„Green card“ је специјални статус за пољопривреднике који трагају за 
послом и који виде себе у пројектима за остварење визије успешног и 
поштованог фармера!
-„Green card“ је пакет повлашћених услова за младе људе који се 
одлуче да живе на селу и подижу пољопривредна газдинства и учествују 
у пројектима од значаја за опоравак пољопривреде, као најзначајније и 
најперспективније гране привреде!
-„Green card“ је општински, а циљ је да постане државни и национални 
пројекат који има визију враћања достојанства младим људима на 
селу и њихово запошљавање.
Оснивањем сремске кооперативе, локална самоуправа има за циљ да 
помогне свим домаћинствима којa желе да учествују у организованом 
и стандардизованом систему који се бави како производњом, тако и 
обезбеђивањем услова за остваривање циљева производње, као и 
обезбеђење пласмана производа који се произведу на територији 
општине Пећинци.
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Овај пројекат се заснива на поверењу у виталност и перспективу 
српске пољопривреде, прехрамбене индустрије и шансу да се на 
територији општине развију нови облици туризма. Пећинци поседују 
озбиљне неискоришћене ресурсе, који ће овим пројектом наставити 
даљи развој. Очувана природа општине може да буде позната у свету 
по узгоју мангулица, лубеница, органске хране или неког другог 
производа. “Green card” је пут ка равноправној трговини 
пољопривредника и тржишта.  „Green card“ је пројекат какав Европа и 
свет желе да подрже.
Мрежа покретача ‘’Green card’’ тесном сарадњом са локалним властима, 
а уз подршку државе учвршћују темеље за промену живота у Пећинцима, 
па и читавој Србији. 

Циљеви и задаци ‘’Green card’’ кооперативе:
1. Обезбеђивање стручне подршке пољопривредницима! 
2. Обезбеђивање повољнијих услова за микрокредите за 
пољопривреднике!
3. Систем привилегија за младе пољопривреднике!
4. Извоз на страна тржишта здраве хране из Србије!
5. Продаја производа на домаћем тржишту у великим трговачким 
системима!
6. Постављање експерименталних пољопривредних домаћинстава у 
општини са циљем дораде робе ЕУ- Кооператива и производња 
здраве хране из Србије.

Стратешки регионални Пројекат

GREEN CARD

Систем Коорперативе
Удружени Фармери

ПОДРШКА ДРЖАВНЕ И ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

Едукација

Систем сервиса за фармере

Увођенје стандардизације и 
прилагођавање европском и 

светском тржишту

Издавање легитимације
квалификованим фармерима према

Кодексу за Фармере
Експерименталник Села Србије

Банка
Субвенционисани микро кредити

Извоз
Уговори о гарантованом пласману

Трговински ланци
Уговори о гарантованом пласману

Институт, Пољопривредни
факултет, Економски факултет

Анализа, Стандардизација,
Израда студија изводљивости

Брендинг

Нове робне марке фармерских села

Општине Пећинци

Локална привреда
као подршка

развоја фармерских
газдинстава

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ФАРМЕРЕ:
1. Грађевинска фирма: Изградња фарми
2. Механизација: субвенционисана куповина
механизације за фармере
3. Аутомобили: субвенционисане цене
4. Опрема за кућу и газдинство
5. Подршка школовању деце
6. Телекомуникације, Интернет за фармере
7. Едукативни центри за развој фармерства
8. Униветзитет

''Green card'' Пећинци: Прва општина са светским моделом

Унапређење малих и средњих 
газдинства у Пећинцима


