
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 2021. годину 
(“Службени лист Града Ниша”, број 114/2020 ), члана 72. Пословника о раду Градског већа 
града Ниша (“Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 144/2016, 
117/2020), по прибављеном Решењу о давању претходне сагласности Министарства 
пољопривреде,шумарства и водопривреде (број 320-00-04147/2021-09 од 27.04.2021. године), 
Градско веће Града Ниша, на седници од 24.05.2021. године, доноси --------------------------------
---------------------------------------------------                                        
 

 ИЗМЕНЕ  И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

 ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА  
ЗА ГРАД НИШ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
 
 

I У Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја за Град Ниш за 2021. годину, број 233-25/2021-03 од 03.03.2021. годинe, у поглављу           
„I ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА“ мења се: 

1. У делу „Табеларни приказ планираних мера и финансијских средстава“ 
 

• Табела 2. „Мере кредитне подршке“, тако да гласи: 

Редни 
број 

Назив 
мере 

Шифра 
мере 

Планирани 
буџет за 
текућу 

годину без 
пренетих 
обавеза (у 

РСД) 

Износ 
постицаја 

по 
јединици 

мере 
(апсолутни 

износ у 
РСД) 

Износ 
подстицаја 

по 
кориснику 
(%) (нпр. 

30%, 50%, 
80%) 

Максимални 
износ 

подршке по 
кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 
обавезе 

1 Кредитна 
подршка 100.2 8.000.000 0,00 38 1.250.000 0 

 УКУПНО  8.000.000  
 

• Табела 3. „Мере руралног развоја“, тако да гласи: 

Редни 
број 

Назив мере Шифра 
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 19.281.241 60 400.000 248.359 



2 

Успостављање и 
јачање удружења 

у области 
пољопривреде 

102 1.400.000 100 300.000 0 

3 Управљање 
ризицима 104 5.500.000 80 500.000 0 

4 

Одрживо 
коришћење 

пољопривредног 
земљишта 

201.1 2.400.000 100 0,00 0 

5  Органска 
производња 201.3. 300.000 80 200.000 0 

6 

Спровођење 
локалних 
стратегија 

руралног развоја 

202 400.000 100 400.000 0 

7 

Инвестиције за 
унапређење и 
развој руралне 

инфраструктуре и 
услуга 

301 8.000.000 80 3.000.000 0 

8 
Подршка младима 

у руралним 
подручјима 

303 5.000.000 75  500.000 70.400 

9 

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 15.000.000 60 3.500.000 1.000.000 

 УКУПНО  57.281.241  
 

 



II У Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја за Град Ниш за 2021. годину, број 233-25/2021-03 од 03.03.2021. годинe, у поглављу             
„II ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА“,  врше се следеће измене и допуне: 

1. У оквиру мере 100.2 „Кредитна подршка“ врши се измена у делу 2.2.10. „Интензитет 
помоћи“, тако да  гласи: „За инвестиционе кредите субвенционисаће се камата до 
максималног износа од 8% каматне стопе, као и 30% основице/главнице кредита. 
Прихватљиви минимални износ кредита за одобрење кредитне подршке је 300.000,00 
динара. Максимални износ целокупне кредитне подршке по кориснику је 1.250.000,00 
динара. Разлика између каматне стопе банке и каматне стопе која се субвенционише 
иде на терет крајњег корисника кредита.“ 
 

2. У оквиру мере 101. „Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава“  
 

• под редним бројем 2.3.9. додају се „Критеријуми селекције“  и гласе:  

Редни 
број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 Године старости подносиоца захтева - од 18 - 45 година Да 20 

2 Године старости подносиоца захтева - од 46 - 65 година Да 10 

3 Године старости подносиоца захтева – 66 и више Да 5 

4 Број чланова регистрованог пољопривредног газдинства – 
5 и више чланова 

Да 20 

5 Број чланова регистрованог пољопривредног газдинства - 
од  3 до 4 члана 

Да 15 

6 Број чланова регистрованог пољопривредног газдинства – 
од 1 до 2 члана 

Да 10 

7 Члан удружења или задруге Да 10 

8 Члан удружења или задруге Не 0 

9 Укупан износ финансијске подршке РПГ у претходне 3 
године из средстава Буџетског фонда за пољопривреду и 
рурални развој Града Ниша (РСД) –  од 0,00  до 200.000,00 
динара 

 

Да 

 

40 

10 Укупан износ финансијске подршке РПГ у претходне 3 
године из средстава Буџетског фонда за пољопривреду и 
рурални развој Града Ниша (РСД)– од 200.001,00 до 
500.000,00 динара 

 

Да 

 

30 

11 Укупан износ финансијске подршке РПГ у претходне 3 
године из средстава Буџетског фонда за пољопривреду и 

  



рурални развој Града Ниша (РСД) – од 500.001,00 до 
1.000.000,00 динара 

Да 20 

12 Укупан износ финансијске подршке РПГ у претходне 3 
године из средстава Буџетског фонда за пољопривреду и 
рурални развој Града Ниша (РСД) – од 1.000.001,00 – 
1.500.000,00 динара 

 

Да 

 

10 

13 Укупан износ финансијске подршке РПГ у претходне 3 
године из средстава Буџетског фонда за пољопривреду и 
рурални развој Града Ниша (РСД)– више од 1.500.000,00 
динара 

 

Да  

 

0 

14 Примена стандарда у производњи/Global Gap, органска 
производња/ конверзије за добијање статуса органске 
производње/географско порекло  

 

Да 

 

10 

15 Примена стандарда у производњи/Global Gap, органска 
производња/ конверзије за добијање статуса органске 
производње/географско порекло   

 

Не 

 

0 

 
 

• врши се измена у делу 2.3.10. „Интензитет помоћи“  тако да  гласи:  
„Износи подстицаја дати су у процентима у односу на износ инвестиције без 
ПДВа. Износ подстицаја за све инвестиције износи 50% уз могућност одобрења 
додатних 10%. Додатних 10% одобрава се када су носиоци газдинства млади - 
навршаваjу највише 40 година живота у календарској години у којој се подноси 
пријава на конкурс за коришћење ове врсте подстицаја или када су носиоци 
газдинства жене и могу се остварити само по једном наведеном основу. 
Максимални износ подстицаја по кориснику је 400.000,00 динара.“ 
 

• врши се измена  у делу 2.3.12 „Административна процедура“,  тако што се 
реченица „Средства ће се одобравати корисницима који испуњавају услове, редом 
на основу поднетих прихватљивих захтева до утрошка расположивих средстава“ 
мења и гласи „Средства ће се одобравати корисницима који испуњавају услове на 
основу утврђене ранг листе, у складу са дефинисаним критеријумима селекције.“ 

 
3. У оквиру мере 301. „Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре и 

услуга“  
 
• под редним бројем 2.9.9. додају се „Критеријуми селекције“  и гласе:  

Редни 
број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 Подносилац захтева удружење или члан удружења или Да 30 



задруге 

2 
Подносилац захтева удружење или члан удружења или 
задруге 

Не 10 

3 Број крајњих корисника/РПГ инвестиције – више од 5 Да 30 

4 Број крајњих корисника/РПГ инвестиције - од 2 до 5 Да 20 

5 Број крајњих корисника/РПГ инвестиције - 1 Да 10 

6 
Коришћење подстицајних  средстава Буџетског фонда за 
пољопривреду и рурални развој Града Ниша у претходне 3 
године за ову меру - ниједном 

Да 40 

7 
Коришћење подстицајних  средстава Буџетског фонда за 
пољопривреду и рурални развој Града Ниша у претходне 3 
године за ову меру - једном 

Да 30 

8 
Коришћење подстицајних  средстава Буџетског фонда за 
пољопривреду и рурални развој Града Ниша у претходне 3 
године за ову меру - два пута 

Да 20 

9 
Коришћење подстицајних  средстава Буџетског фонда за 
пољопривреду и рурални развој Града Ниша у претходне 3 
године за ову меру – три пута 

Да 10 

 

• врши се измена у делу 2.9.12 „Административна процедура“, тако што се реченица 
„Средства ће се одобравати корисницима који испуњавају услове, редом на основу 
поднетих комплетних - прихватљивих захтева до утрошка расположивих 
средстава“ мења и гласи: „Средства ће се одобравати корисницима који 
испуњавају услове на основу утврђене ранг листе, у складу са дефинисаним 
критеријумима селекције.“ 
 
 

4. У оквиру мере 303. „Подршка младима у руралним подручјима“  
 
• под редним бројем 2.10.9. додају се „Критеријуми селекције“  и гласе:  

Редни 
број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 Подносилац пријаве на конкурс је особа женског пола Да 10 

2 Подносилац пријаве на конкурс је особа женског пола Не 5 

3 
Подносилац пријаве на конкурс има одговарајуће 
образовање из области пољопривреде /ветерине/ 
прехрамбене технологије  

Да 10 



4 
Подносилац пријаве на конкурс има одговарајуће 
образовање из области пољопривреде /ветерине/ 
прехрамбене технологије  

Не 5 

5 

Статус подносиоца пријаве на конкурс у односу на 
запослење - на дан подношења пријаве на конкурс, 
подносилац пријаве је пријављен на основу ПИО за 
пољопривреднике - запослен искључиво у 
пољопривреди 

Да 20 

6 
Статус подносиоца пријаве на конкурс у односу на 
запослење - на дан подношења пријаве на конкурс, 
незапослено дуже од две године непрекидно 

Да 15 

7 
Статус подносиоца пријаве на конкурс у односу на 
запослење - На дан подношења пријаве на конкурс, 
незапослено краће од две године непрекидно 

Да 10 

9 
Број чланова уже породице подносиоца пријаве на 
конкурс-4 и више чланова 

Да 20 

10 
Број чланова уже породице подносиоца пријаве на 
конкурс – од 2 до 3 члана 

Да 15 

11 
Број чланова уже породице подносиоца пријаве на 
конкурс – 1 члан 

Да 5 

12 Оцена одрживости инвестиције - висока Да 15 

13 Оцена одрживости инвестиције - средња Да 10 

14 Оцена одрживости инвестиције - ниска Да 5 

 

• врши се измена у делу 2.10.10. „Интензитет помоћи“  тако да  гласи: 
„Износ подстицаја је 75% у односу на износ инвестиције без ПДВа, а максимални 

износ подстицаја по кориснику је 500.000,00 динара.“ 
 

• врши се измена  у делу 2.10.12 „Административна процедура“, тако што се 
реченица „Средства ће се одобравати корисницима који испуњавају услове, редом 
на основу поднетих комплетних - прихватљивих захтева до утрошка 
расположивих средстава“ мења и гласи: „Средства ће се одобравати корисницима 
који испуњавају услове на основу утврђене ранг листе, у складу са дефинисаним 
критеријумима селекције.“ 

 

5. У оквиру 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“  
 



• у делу 2.11.7. Специфични критеријуми брише се „ - да земљорадничке задруге 
нису биле корисници средстава Програма подршке спровођењу мера равномерног 
регионалног развоја Републике Србије кроз учешће државе у економско-
финансијским подстицајима за оснивање нових задруга и инвестиционе пројекте 
постојећих задруга нарочито у Нишавском, Топличком, Пиротском, Јабланичком и 
Пчињском управном округу који реализује Кабинет министра без портфеља 
задуженог за регионални развој и рад јавних предузећа.“ 

 
• под редним бројем 2.11.9. додају се „Критеријуми селекције“  и гласе:  

Редни 
број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 Подносилац пријаве је задруга или удружење Да 15 

2 Подносилац пријаве је задруга или удружење Не 10 

3 
Број чланова регистрованог пољопривредног 
газдинства/удружења/задруге – више од 5 чланова 

Да 15 

4 
Број чланова регистрованог пољопривредног 
газдинства/удружења/задруге – од 4 до 5 чланова 

Да 10 

5 
Број чланова регистрованог пољопривредног 
газдинства/удружења/задруге – до 3 члана 

Да 5 

6 
Коришћење финансијске подршке из средстава локалног 
буџета и других јавних  фондова у претходне 3 године 
(РСД) - до  1.000.000 динара 

Да 40 

7 
Коришћење финансијске подршке из средстава локалног 
буџета и других јавних фондова претходне 3 године  
(РСД) - од 1.000.001 до 3.000.000,00 динара 

Да 30 

8 
Коришћење финансијске подршке из средстава локалног 
буџета и других јавних фондова претходне  3 године 
(РСД)  - од 3.000.001 до 5.000.000,00 динара 

Да 20 

9 
Коришћење финансијске подршке из средстава локалног 
буџета и других јавних фондова  претходне  3 године 
(РСД)   - преко 5.000.000 динара 

Да 10 

10 Уговор о пласману/ откупу производа Да 10 

11 Уговор о пласману/ откупу производа Не 5 

12 Оцена одрживости инвестиције - висока Да 15 

13 Оцена одрживости инвестиције - средња Да 10 

14 Оцена одрживости инвестиције - ниска Да 5 



 

• врши се измена у делу 2.11.10. „Интензитет помоћи“  тако да  гласи:  
„Износ подстицаја је 60% за све инвестиције у оквиру мере. Максимални износ 
подстицаја по кориснику за ову меру је: за физичка лица 500.000,00 динара, за 
удружења 500.000,00 динара, за предузетнике 1.000.000,00 динара и за 
земљорадничке задруге 3.500.000,00 динара.“ 
 

• врши се измена у делу 2.11.12 „Административна процедура“ тако што се 
реченица „Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на 
основу поднетих комплетних - прихватљивих захтева до утрошка расположивих 
средстава“ мења и гласи: „Средства ће се одобравати корисницима који 
испуњавају услове на основу утврђене ранг листе, у складу са дефинисаним 
критеријумима селекције.“ 

 
 

III У  Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за Град Ниш за 2021. годину, број  233-25/2021-03 од 03.03.2021. годинe, 
сви остали делови остају непромењени.    
 

Број: 600-2/2021-03 

У Нишу, 24.05.2021. године 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 

   ПРЕДСЕДНИЦА 

 
Драгана Сотировски 
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