
 

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 
("Службени гласник Републике Србије" број 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), 
члана 8. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града 
Ниша ("Службени лист Града Ниша" број 90/2013, 98/2015, 138/2017), Одлуке о буџету 
Града Ниша за 2019. годину (“Службени лист Града Ниша”, број 118/18 ), Решења о 
преусмеравању апропријације број 1799-1/2019-24 од 25.04.2019., члана 72. 
Пословника о раду Градског већа града Ниша (“Службени лист Града Ниша” број 
1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 144/2016), по прибављеном Решењу о давању 
претходне сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде  
(број 320-00-3989/2019-09 од  15.05.2019. године), Градско веће Града Ниша, на 
седнициaод 20.05.2019.године,1доноси  

 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 
ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

 ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА  
ЗА ГРАД НИШ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
 

I У Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за Град Ниш за 2019. годину, број 323-4/2019-03 од 28.03.2019. 
године, у поглављу „I ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ 
МЕРА“ мења се: 

• У делу „Табеларни приказ планираних мера и финансијских средстава“ 
  

o Табела 3. „Мере руралног развоја“ тако да гласи 

Редни
број 

Називмере Шиф 
ра  

мере 

Планирани 
буџет за текућу 

годину без 
пренетих 

обавеза (у 
РСД) 

Износ 
подстицаја

по 
кориснику 
(%) (нпр. 

30%, 50%, 
80%) 

Максимални
износ 

подршке по 
кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 
обавезе 

1 
Инвестиције у физичку 
имовину пољопривредних 
газдинстава 

101 31.500.000,00 90 500.000,00 192.110,00 

2 Управљање ризицима 104 4.000.000,00 80 0,00 0,00 

3 
Одрживо коришћење 
пољопривредног 
земљишта 

201.1 2.060.000,00 100 0,00 0,00 

4 

Инвестиције за 
унапређење и развој 
руралне инфраструктуре и 
услуга 

301 4.500.000,00 80 2.500.000,00 392.000,00 

5 

Унапређење економских 
активности на селу кроз 
подршку 
непољопривредним 
активностима 

302 400.000,00 90 0,00 0,00 



6 Подршка младима у 
руралним подручјима 303 5.915.890,00 80 500.000,00 0,00 

7 

Економске активности у 
циљу подизања 
конкурентности у смислу 
додавања вредности кроз 
прераду као и на увођење 
и сертификација система 
безбедности и квалитета 
хране, органских 
производа и производа са 
ознаком географског 
порекла на газдинствима 

304 3.000.000,00 80 500.000,00 0,00 

 УКУПНО  51.375.890,00  
 
o Табела 6. „Табеларни приказ планираних финансијских средстава“ тако 
да  гласи 

Буџет Вредност у 
РСД 

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма 
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 
(без пренетих обавеза) 

61.575.890,00 

Планирана средства за директна плаћања 1.000.000,00 

Планирана средства за кредитну подршку 5.000.000,00 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја 51.375.890,00 

Планирана средства за посебне подстицаје 4.200.000,00 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних 
плаћања, кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја 

0,00 

Пренете обавезе 584.110,00 
 

• У делу  „Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике“  прва 
реченица тако да гласи „Програмом подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја Града Ниша утврђујe се структура мера, 
односно намена и начин коришћења средстава за 2019. годину, у укупном износу од 
62.160.000 динара, која су Одлуком о буџету Града Ниша за 2019. годину 
("Службени лист Града Ниша", број 118/2018) и Решењем о преусмеравању 
апропријације број 1799-1/2019-24 од 25.04.2019, опредељена на буџетским 
позицијама 96, 99, 100, 101 и 102 за Буџетски фонд за пољопривреду и рурални 
развој Града Ниша у оквиру Програма 5 –Пољопривреда и рурални развој.“ 

 
II У  Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за Град Ниш за 2019. годину,  број  323-4/2019-03 од 28.03.2019. 
године, у поглављу  „ II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА“ под  бројем 2.5. додаје се нова 
мера: 201.1 Одрживо коришћење пољопривредног земљишта и гласи: 

„2.5. Назив и шифра мере: 201.1 Одрживо коришћење пољопривредног земљишта 

2.5.1. Образложење: Пољопривредно земљиште је добро од општег интереса за 
друштвену заједницу, које се користи за пољопривредну производњу. Основне 
функције пољопривредног земљишта могу бити очуване одговарајућим мерама 



одрживог коришћења земљишта које имају вишеструки ефекат како на локалном 
нивоу, тако и шире. Приликом успостављања политике одрживог развоја, веома битан 
сегмент јесте одрживо коришћење и управљање пољопривредним земљиштем. 
Политика одрживог коришћења и управљања пољопривредним земљиштем 
подразумева обнављање деградираног земљишта и побољшање целокупног стања 
пољопривредног земљишта. На глобалном нивоу, одрживо управљање земљиштем 
доприноси повећању производње хране и њене нутритивне вредности, као и 
прилагођавању и ублажавању климатских промена. Када је у питању локални ниво, 
одрживо коришћење и управљање пољопривредним земљиштем постиже се применом 
научних сазнања и правила струке, спровођењем законских надлежности и 
одговорности, као и остварењем циљева и препорука датих у локалним и националним 
стратешким документима. Достизање циљева постиже се заједничким иницијативама, 
међусекторском сарадњом и пре свега одговорним понашањем заједнице и појединца. 
Одрживо коришћење и управљање пољопривредним земљиштем  доприноси 
унапређењу пољопривредне производње, смањује ризике од губитака, спречава 
деградацију земљишта и штити потенцијале природних ресурса, обезбеђује економску 
одрживост пољопривредних производа и доприноси побољшању квалитета живота у 
руралном подручју. Ова мера је у складу са националном Стратегијом пољопривреде и 
руралног развоја 2014 – 2024. као и са Планом руралног развоја Нишавског округа 
2012 - 2021. године, са приоритетом број 1. Конкурентна пољопривреда, Општи циљ 
бр.1.2 –специјализација и регионализација у пољопривредној производњи (1.2.2. 
Подизање квалитета пољопривредног земљишта).  

2.5.2. Циљеви мере: Циљеви мере су: заштита природних ресурса, oдржавање 
пољопривредног земљишта у одговарајућем стању, спречавње деградације 
земљишта, правилна обрада земљишта и  употреба ђубрива и пестицида. 

2.5.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: 
Мера локалног програма Одрживо коришћење пољопривредног земљишта повезана је 
са  мером  Националног програма руралног развоја 2018-2020. године – Подстицаји за 
одрживо  коришћење пољопривредног земљишта – контрола ерозије земљишта и  
интегрално је повезана са осталим мерама које се односе на очување и унапређење 
животне средине и природних ресурса.  До финансирања истих захтева корисника од 
стране Управе за аграрна плаћања и из средстава  буџета града Ниша неће долазити 
јер ће се локалним програмом подржати инвестиција „Одрживо управљање 
земљиштем“ којом ће се пре свега обухватити анализа плодности пољопривредног 
земљишта, а постоји и обавеза достављања редовних годишњих извештаја на 
прописаном обрасцу у складу са  Правилником  о обрасцу и садржини програма 
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и 
обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног 
развоја  чији је саставни део и извештај о корисницима мера подршке који садржи 
основне податке о сваком кориснику као и шифру и назив инвестиције за коју су 
одобрена  средства.  

2.5.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници средстава ове мере су правна лица која 
обављају пословe испитивања плодности земљишта. 

2.5.5. Економска одрживост: За реализацију ове мере није потребно подносити 
бизнис план или пројекат о економској одрживости улагања. 

2.5.6. Општи критеријуми за кориснике: Општи критеријуми за кориснике по овој 
мери је правно лице уписано у Регистар привредних субјеката. 



.2.5.7. Специфични критеријуми: Прихватљиви корисници за ову меру су правна лица 
која испуњавају услове у погледу техничких и стручних капацитета за обављање 
послова испитивања плодности земљишта и која  поседују документ о испуњености 
услова за обављање контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта издат 
од стране надлежне пољопривредне инспекције. 

2.5.8. Листа инвестиција у оквиру мере:                                                   . 
 

Шифра 
инвестиције 

Назив инвестиције 

201.1.1 Одрживо управљање земљиштем 
 
2.5.9. Критеријуми селекције  

2.5.10. Интензитет помоћи: Износ је  100%,  односно врши се плаћање цене услуге. 

2.5.11. Индикатори/показатељи:                                                     . 
 

Редни број Назив показатеља 

1 Укупан број извршених анализа земљишта 
 
2.5.12. Административна процедура: Мера 201.1. Одрживо коришћење 
пољопривредног земљишта  односно инвестиција у оквиру мере - Одрживо управљање 
земљиштем реализоваће се избором  пружаоца услуге у складу са Законом о јавним 
набавкама. Пружалац услуге мора да испуњава услове у погледу техничких и стручних 
капацитета за обављање послова испитивања плодности земљишта, односно да буде 
оспособљен да врши узимање просечног узорка земљишта, врши 
лабораторијску/агрохемијску анализу земљишта и доставља регистрованим 
пољопривредним произвођачима препоруке за даље коришћење пољопривредног 
земљишта. Са изабраним пружааоцем услуге закључиће се уговор.“ 
 
У поглављу „ II ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА“ мења се  и нумерација мера на следећи 
начин:   

•                                                   . 
„2.6. Назив и шифра мере: 301 Инвестиције за унапређење и развој руралне 
инфраструктуре и услуга“ 
                                                 . 
„2.7. Назив и шифра мере: 302 Унапређење економских активности на селу кроз 
подршку непољопривредним активностима“ 
                                                . 
„2.8. Назив и шифра мере: 303 Подршка младима у руралним подручјима“ 
 
„2.9. Назив и шифра мере: 304 Економске активности у циљу подизања 
конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и на увођење и 
сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа и 
производа са ознаком географског порекла на газдинствима“ 
 
„2.10. Назив и шифра мере: 402 Подстицаји за промотивне активности у 
пољопривреди и руралном развоју“ 
 



„2.11. Назив и шифра мере: 403 Подстицаји за производњу садног материјала и 
сертификацију и клонску селекцију“ 
 

.III У  Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за Град Ниш за 2019. годину, број  323-4/2019-03 од 28.03.2019. 
године, сви остали делови остају непромењени.    

 

Број: 491-2/2019-03 

У Нишу, 20.05.2019. године 

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 

ПРЕДСЕДНИК  

Дарко Булатовић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Изменом и допуном Програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја за Град Ниш за 2019. годину, број  323-4/2019-03 
од 28.03.2019. године,  извршено је: 

o Преусмеравање/прерасподела  средстава  тако што се : 
• Програмом планирани буџет за текућу годину без пренетих обавеза  

за меру “Инвестиције у физичку имовину пољопривредних 
газдинстава“ у износу од 36.415.890 динара умањује  за 4.915.890 и  
износи 31.500.000 динара; 

• Део средстава у износу од 500.000 преусмерава се на буџет за текућу 
годину без пренетих обавеза  за меру  “Инвестиције за унапређење и 
развој руралне инфраструктуре и услуга“ тако да се првобитно 
планирани буџет од 4.000.000 динара увећава  и износи 4.500.000 
динара; 

•  Део средстава у износу од 4.415.890 динара преусмерава се на буџет 
за текућу годину без пренетих обавеза  за меру  „Подршка младима у 
руралним подручјима“ тако да се првобитно планирани буџет од 
1.500.000 динара увећава  и износи 5.915.890 динара; 

o Повећање укупно планираних средстава за Програм подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ниш за 2019. 
годину за износ од 2.060.000 динара тако да износи  62.160.000 динара, а након 
обезбеђења додатних средстава Решењем о преусмеравању апропријације број 
1799-1/2019-24 од 25.04.2019. у износу од 2.060.000 динара; 

o Додавање мере „Одрживо коришћење пољопривредног земљишта“ а у складу 
са Препоруком Mинистарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 
320-00-00143/1/2019-03 од 26.03.2019. године да се обезбеде финансијска 
средства за финансирање мера контроле плодности пољопривредног 
земљишта која би се укључила у Програм подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2019. 
годину, и планирани буџет за текућу годину без пренетих обавеза  за ову меру  
износи 2.060.000 динара. 

У складу са наведеним извршена је измена Табеле 3. „Мере руралног развоја“, 
Табеле 6. „Табеларни приказ планираних финансијских средстава“ и  део „Циљна 
група и значај промене која се очекује за кориснике“  у поглављу  „I ОПШТЕ 
ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА“, а у поглављу                        
„II ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА“ додати су сви елементи за опис мере „Одрживо 
коришћење пољопривредног земљишта“ и извршена је пратећа пренумерација мера. 

Сви остали делови Програма подршке за спровођење пољопривредне политике 
и политике руралног развоја за Град Ниш за 2019. годину број  323-4/2019-03 од 
28.03.2019. године остају непромењени. 

 
 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 

 

                                                                                           СЕКРЕТАР 

                                                                                          Саша Стоиљковић 
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