
 
 
 
 
 
 
 На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) и члана 12. 
Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист 
Града Ниша", број 125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 05.06.2012. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја Фонда за развој 
пољопривреде за 2011. годину. 
 
 II Предлог решења о усвајању Извештаја Фонда за развој пољопривреде за 
2011. годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у 
дневни ред седнице Скупштине Града.  
 

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређује се Александра Брзаковић, начелник Управе за пољопривреду и 
развој села. 
 
 
 
 
Број: 356-35/2012-03 
 
У Нишу, 05.06.2012. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

мр Милош Симоновић 



На основу члана 37. Статута Града Ниша (″Службени лист Града Ниша″, 
број 88/08), у вези члана 8. Одлуке о Фонду за развој пољопривреде (″Службени 
лист града Ниша″, број 1/96, 9/98 и  13/2007) 

Скупштина града Ниша на седници одржаној ________2012. године, 
донела је  

 
 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I 

    УСВАЈА СЕ Извештај Фонда за развој пољопривреде за 2011. годину, 
који је донео Управни одбор Фонда за развој пољопривреде на седници 
одржаној  дана 10.02.2012. године, под бројем 10- 30/2012-29. 
            

II 
  Решење доставити Управи за пољопривреду и развој села, Фонду за 
развој пољопривреде и Управи за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке.  
 
 
 
Број:______________ 
У Нишу, __________  
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

               Председник 
 

                      Проф. др Миле Илић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Управни одбор Фонда  за развој пољопривреде града Ниша усвојио је  
Извештај о раду Фонда за  2011. годину дана 10.02.2012. године, под бројем 10- 
30/2012-29. Исти је достављен Управи за пољопривреду и развој села на даљи 
поступак. 
  
 У Извештају о раду Фонда за  2011. годину дат је преглед намене 
средстава као и преглед утрошених средстава у 2011. години. Укупно 
реализована средства у 2011. години су 45.173.263,74 динара, што значи да је 
постигнута  реализација средстава  у износу  од 94 % .  

 
 Чланом  8. Одлуке о Фонду за развој пољопривреде ("Службени лист 
града Ниша", брoj 1/1996, 9/1998 и 13/2007) предвиђено је да Управни одбор 
Фонда за развој пољопривреде подноси годишњи извештај  о свом раду и 
коришћењу средстава Фонда на крају године. Имајући у виду да је Извештај о 
раду Фонда у складу са важећим законским  прописима, Управа за 
пољопривреду и развој села  предлаже доношење Решења као у диспозитиву. 
 
 

УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА 
 
 
 
 

                                                      НАЧЕЛНИК 
 

Александра Брзаковић 
 
 
 
 
 



На седници Управног одбора Фонда за развој пољопривреде  одржаној  _________.2012. 
године, у складу са чланом  8.  Одлуке о Фонду за развој пољопривреде ("Службени лист 
града Ниша", брoj 1/1996, 9/1998 и 13/2007) усвојен је  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извештај 
Фонда за развој  

пољопривреде за 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Фебруар,  2012. година 

 



 
Одлуком о буџету Града Ниша за 2011. годину за реализацију Програма Фонда  опредељена 
су средства у износу од 50.000.000,00 динара, a Одлуком о ребалансу буџета предвиђен је 
износ од 48.000.000,00 динара 
 
Законом о пољопривреди и руралном развоју уређени су циљеви пољопривредне политике и 
начин њеног остваривања, врсте подстицаја у пољопривреди, услови за остваривање права на 
подстицаје, корисници подстицаја, евидентирање и извештавање у пољопривреди, 
интегрисани пољопривредни информациони системи. 
 
Средства Фонда за развој пољопривреде града Ниша у 2011. години била су намењена  
унапређењу примарне пољопривредне производње и прераде и свеукупног економског 
јачања становништва на сеоском подручју  кроз  програмске активности  и подактивности.  
 
Управни одбор Фонда за развој пољопривреде 14.02.2011. године донео је Програм Фонда на 
који је Скупштина дала сагласност 06.04.2011. године. Програм је урађен на основу Одлуке о 
буџету града Ниша за 2011. годину и првобитно  планираних 50.000.000,00 динара.  
 
Реализација Програма Фонда за развој пољопривреде за 2011.  годину одвијала се по 
следећим  програмима и мерама унапређења пољопривреде и укупног руралног развоја: 
 
 
 

1. MЕРЕ ЈАЧАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 

Мерама јачања конкурентности пољопривреде подржан је програм унапређења услуга у 
пољопривредној производњи у оквиру кога су обављени послови и активности за 
функционисање прогнозно - извештајне службе – ПИС, извршено систематско снимање 
распрострањености амброзије, реализоване су активности на унапређењу функционисања и 
планирања газдинства у складу са добром пољопривредном праксом, извршена дотација рада 
противградне заштите, подржано управљање ризицима у пољопривреди - осигурање 
производње, изршено субвенционисање анализа вина и ракија за регистрована 
пољопривредна газдинства. Овим мерама је  подржан и програм унапређења сточарства  
унапређењем расног састава говеда, субвенционисањем набавкe квалитетне приплодне 
телади,  унапређењем контроле репродуктивног статуса основног матичног запата говеда,  
унапређењем пчеларства, овчарства и козарства, подршком рад матичних служби опремањем 
и софтверским уређењем. Наведене мере обухватају и програм унапређења биљне 
производње кроз субвенционисање анализа пољопривредних производа на остатке 
пестицида у производу и набавке расада за другу бербу. 
Укупно утрошена средства по овој мери износе 9.934.270,52 динара.      

 
 

Програм унапређења  услуга у пољопривредној производњи 
 
Прогнозно - извештајна служба (ПИС) 
У току 2011. године подржан је програм за формирање и функционисање мреже за извођење 
надзора и успостављање система упозоравања на постојање услова за појаву и развој 
штетних организама на територији града Ниша, вегетација 2011. године. Систем прогнозно 
извештајне службе -  ПИС подржан је у складу са општим концептом унапређења биљне 
производње увођењем интегралног концепта производње и успостављањем компоненти 
фитосанитарног система, које проистичу из Закона о здрављу биља и других материјалних 



закона из ове области и програма  Пољопривредне стручне службе Ниш и Центра за 
виноградарство и винарство Ниш. 
За функционисање и рад ПИС система укупно је утрошено 500.000,00 динара. 
 
Систематско снимање распрострањености амброзије 
Пољопривредна стручна служба Србије "Ниш", уз техничку подршку Управе за 
пољопривреду и развој села извршила је систематско снимање распрострањености 
амброзије. Снимање терена је извршено до краја јуна месеца како би правовремено отпочело 
уништавање овог алергена.  
У току 2011. године извршено је плаћање уговорене надокнаде за снимање 
распрострањености овог алергена из предходне, 2010. године, у износу од 100.000,00 динара. 
 
Унапређење функционисања и планирање развоја газдинства 
 у складу са добром пољопривредном праксом  
У циљу упознавања произвођача са успостављањем система контроле производње хране и 
принципима добре пољопривредне праксе, као и у циљу упознавања са могућностима 
коришћења предприступних фондова  ораганизовани су тренинзи-стручне радионице и 
студијска посета Италији - област Ћезена за чланове пољопривредних удружења „Нишки 
повртар“ и „Чегар“. Студијска посета обухватила је посету Међународном сајму воћа и 
поврћа „Макфрут“, модерној  велетржници пољопривредних производа у Ћезени, задрузи 
Апофрут, конзорцијуму Аграни, Истраживачком центру за повртарство и експерименталне 
фарме "Биопланет" и  фарми са  органском производњом ораха. Студијска посета омогућила 
је упознавање са модерном организацијом производње и пласмана производа, усаглашеном 
са прописима и пољопривредном политиком ЕУ, као и упознавање са начином организације 
италијанских пољопривредника, који кроз кооперативе и конзорцијуме постижу високу 
продуктивност и успешно пласирају своје производе. Студијска посета обухватила је 40 
учесника, а кроз три стручне радионице едукацију је прошло преко 150 произвођача. 
Укупно утрошена средства за ове намене износе 1.015.000,00 динара. 
 
Дотација рада противградне заштите 
Дотирањем рада противградне заштите додатно се стимулишу стрелци са подручја града 
Ниша да током сезоне противградне одбране своје дужности обављају савесно у циљу 
постизања што ефикаснијег функционисања система противградне заштите. Противградна 
сезона траје 6 месеци (15. април – 15. октобар). У 2011. години изводила се са 13 
противградних станица. Закључени су уговори са 26 стрелаца о дотацији у нето износу од 
4.000,00 динара месечно по стрелцу, односно 24.000,00 нето за шест месеци по стрелцу. 
Активност се спроводила у сарадњи са Радарским центром Ниш. Реализована средства у 
2011. години износе 956.658,24 динара, а део средстава у износу од 103.000,00 динара биће 
реализован из  средстава Фонда у 2012. години.  
 
Управљање ризицима у пољопривреди - осигурање производње  
Подстицај  пољопривредних произвођача да осигурају своје усеве,  стоку, пољопривредну 
опрему и механизацију чиме се обезбеђује стабилност дохотка и смањење ризика у 
пољопривредној производњи, смањивање дугорочно негативних последица штета 
проузрокованих природним непогодама и другим ванредним догађајима. Подршка за 
управљање ризицима у пољопривреди реализована је кроз финансирање осигурања за 
угледне произвођаче, у укупном износу од 23.755,00 динара.   
 
Субвенционисање анализа вина и ракије  
У току 2011. године субвенционисале су се анализа вина и ракије у циљу утврђивања 
здравствене и технолошке исправности и унапређења квалитета  производа од воћа и грожђа. 
Анализе су вршене у акредитованој лабораторији ДП "Центар за виноградарство и 



винарство" Ниш и урађено је 75 анализа ракија и 74 анализа вина. Свака појединачна анализа 
вина и ракије обухватала је хемијску анализу узорка, оцену органолептичких карактеристика 
производа, мишљење и тумачење резултата  и препоруку за побољшање технолошког 
поступка и добијање што квалитетнијих производа. Анализа вина субвенционисана је  са  
2.900,00 динара,  а анализа ракија са 3.800,00 динара у нето износу. Укупно утрошена 
средства за ову меру износе 594.762,00 динара.  
 

Програм унапређења сточарства  

 
Унапређење расног састава говеда субвенционисањем  коришћења семена врхунских бикова 
Унапређење расног састава говеда субвенционисањем  коришћења семена врхунских бикова 
реализовано је у сарадњи Управе за пољопривреду и развој села и ветеринарских станица и 
амбуланти које су регистроване за пружање ове услуге на територији града. Управа је 
оформила  Комисију за одабир групе елитних бикова који су се користили за вештачко 
осемењавање који омогућавају брзо поправљање расног састава и производних особина 
говеда на територији града Ниша. Комисија је одабрала бикове сименталске и холштајн расе. 
Субвенционисано је прво и друго осемењавања при чему  се у првом осемењавању 
субвенционисала набавка семена и део манипулативних трошкова ветеринара, а у другом 
осемењавању само набавка семена.  Зависно од бика и реда осемењавања, субвенција је била 
од 400  до 1400 динара по осемењавању. У току 2011. године, у периоду јануар-октобар,  
извршено је 2055 вештачких осемењавања и за те намене утрошено је 2.595.121,00 динара. 
Субвенција вештачког осемењавања крава за новембар и децембар биће исплаћена из 
средстава Фонда за 2012. годину. 
 
Субвенционисање набавке квалитетне приплодне телади.........................................................                  
Субвенционисање набавке квалитетне приплодне телади старости између 3 и 6 месеци 
пореклом од уматичених мајки и бикова чије се семе користи у  контролисаном систему 
осемењавања је мера која се реализује у циљу  повећања броја приплодних говеда. Управа за 
пољопривреду и развој села - група за сточарство  сачинила је критеријуме по којима се 
реализовала ова мера. Донети критеријуми били су усклађени са правном регулативом и 
стањем на терену. У сталном контакту са ветеринарском и матичном службом са терена у 
контролисаном систему осемањавања кандидати су пролазили кроз  административне 
процедуре у прибављивању неопходне документације (матични картони животиња, 
педигреа). За реализацију ове мере утрошено је 60.000,00 динара.  

Унапређење контроле репродуктивног статуса основног матичног запата              
говеда на територији града Ниша  
Унапређење контроле репродуктивног статуса основног матичног запата говеда на 
територији града Ниша реализованао је у сарадњи са стручњацима Ветеринарског института 
Ниш који имају неопходну опрему за ултразвучну дијагностику гравидитета и 
репродуктивних поремећаја. У току 2011. године, у периоду јануар – октобар 
субвенционсано је 146 ултразвучних прегледа на регистрованим пољопривредним 
газдинствима. Циљ ове методе је да се контрола репродуктивног статуса најбољих и 
уматичених грла на територији града Ниша учини максимално ефикасном  да би се избегли 
непотребни промашаји у осемењавању и повећање трошкова кроз повећање хранидбених 
дана до добијања новог телета што значајно смањује финансијске производне резултате и 
мотивацију пољопривредника да даље унапређују проиводњу. За реализацију ове мере 
утрошено је 146.662,00 динара. За период новембар-децембар исплата ће се извршити из 
средстава Фонда за 2012. годину. 
 
 



 
Унапређења овчарства и козарства  
Унапређења овчарства и козарства реализовано је кроз стварање услова за интензивно 
бављење овчарством путем проширења  матичних запата оваца. У току 2011. године 
извршена је набавка квалитетних женских и мушких приплодних грла  виртемберг расе 
оваца ради проширња матичног запата успостављеног  у предходној, 2010. години, за шта је 
ангажовано 543.080,00 динара. Формирано стадо ће бити основа унапређења овчарства на 
територији града у наредним годинама. 
 
Субвенционисање набавке лека Apiguard за лечење пчелињег крпеља  –  варое  
Обзиром да је болест Варооза један од најзначајнијих проблема  пчеларства у чијем се 
лечењу користе најразноврснија хемијска средства која могу значајно да утичу  на квалитет 
меда субвенциона је набавка лека Апигуард-једини лек на нашем тржишту који има пуну 
ефикасност на узрочнике ове болести, а испуњава све критеријуме за коришћење у органској 
производњи.Субвенционисана је набавка 4784  паковања лека и дистрибуирана је преко два 
удружења пчелара на територији града- Удружење пчелара "Ниш" и Друштво пчелара 
"Матица". На овај начин се брзо и ефикасно помаже нашим пчеларима да обезбеде врхунски 
квалитет меда који је неопходан да би могли да постигну конкурентност неопходну за извоз 
значајнијих количина меда. Укупно ангажована средства за реалитацију ове активности у 
2011. години износе 999.856,00 динара. 
 
Финансирање  израде софтвера за матично књиговодство   
Један од главних проблема у раду матичних служби је неажурно и нетранспарентно  матично 
књиговодство које свака служба решава на свој начин и у целом поступку једини 
стандардизовани део посла су коначни извештаји-обрасци обавезни по закону. Ови подаци 
су често због неажурности и погрешни што представља значајан проблем код купопродаје 
животиња, као и код остваривања права на разне облике субвенција. Израда јединственог 
софтвера који би био преко интернета доступан свим градским матичним службама, али који 
би могао да се развија у правцу јединственог стандарда за ширу област. Након завршене прве 
фазе наведене мере, у току 2011. године отпочела је реализација друге фазе израде софтвера 
за матично књиговодство. Друга фаза обухвата израду оквира базе података за примену у 
облику веб презентације и базе података на Интернету. За израду друге фазе софтвера за 
матично књиговодство  у 2011. години утрошено је 213.351,00 динара. 
 
У оквиру Програма унапређења сточарства у току 2011. године, као пренете обавезе из 
предходне године, финансијски су реализованe следеће активности: унапређење рада 
матичних служби - субвенцијонисање рада матичних служби, израда прве фазе софтвера за 
матично књиговодство и суфинансирање  набавке опреме за анализу квалитета млека са 
818.503,00 динара и унапређење расног састава говеда субвенционисањем  коришћења 
семена врхунских бикова за новембар и децембар са 468.613,00 динара. 
Пренете обавезе које ће се измирити у 2012. години износе  560.000,00 динара. 
 
 
Програм унапређења биљне производње 

Субвенционисање анализа пољопривредних  производа воћа, грожђа и поврћа........................... 
Субвенционисање анализа пољопривредних  производа - воћа, грожђа и поврћа реализују се 
у циљу подршке развоја диверсификације производње у руралним домаћинствима која своје 
производе продају на локалним тржиштима, као и у циљу подршке подстицају извоза 
пољопривредних производа и продаји у ланцу домаћих трговинских радњи. Овом мером 



обухваћени су производи 34 газдинства са територије града а вршене су анализе на остатке 
пестицида, остатке нитрита и нитрата, остатке тешких метала и радиоактивност. Тип анализе 
одређује се у складу са потребама и захтевом корисника. Утрошена  су средства у износу од 
399.000,00 динара 

Субвенционисање набавке расада парадајза за другу бербу  
Субвенционисање набавке расада парадајза за другу бербу је важна ставка у повртарској 
производњи и односи се на набавку расада за садњу парадајза за касну јесењу бербу, за 
производњу у затвореном простору. Субвенција набавке расада парадајза за другу бербу 
реализована је  за  Удружење Нишки Повртар које броји 23 члана. Субвенција је износила 50 
% укупне вредности , а утрошена средства износе 499.910,00 динара. 
 
 
 

2. МЕРЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 
 

Мерама руралног развоја подржан је програм едукације и oрганизованости   
пољопривредника и  пољопривредних стручњака и промоција развојних потенцијала и 
потреба села, кроз    стручно усавршавање пољопривредника и пољопривредних стручњака и  
промоцију развојних  потенцијала и потреба села, као и програм  за побољшање живота и 
ширење економских активности у руралним подручјима.Укупно утрошена средства по овој 
мери износе   34.610.207,12  динара.  
 
Програм едукације и организованости   пољопривредника и пољопривредних  
стручњака и промоција развојних потенцијала и потреба села  
   
Реализацијом програма едукације и организованости пољопривредника и пољопривредних 
стучњака  и промоцијом развојних потенцијала и потреба села предузете  су мере у циљу 
подизања нивоа знања, вештина и активности везаних за пољопривреду, развој села, 
организованост локалног и регионалног тржишта пољопривредних и других производа и 
услуга. Укупно утрошена средства за реализацију наведених програмских активности износе 
10.192.202,38 динара. 
 
 
 Организовани су стручни скупови и предавања:  

- Конференција западног Балкана „Најбоља искуства у управљању променама у 
руралним подручјима и пољопривреди у процесу ЕУ интеграција“. Конференцију је 
организовала  Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша, у сарадњи са 
Немачким друштвом за међународну сарадњу (Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit GIZ) – 366.229,33 динара; 

- Стручна радионица из области сточарства на тему " Концепција градње и техничко 
технолошки опис објекта за држање говеда" - 60.000,00 динара; 

- Стручне радионице на тему „Агро предузетништо и стратешко планирање у 
производњи" за област повртарсва, воћарства и сточарства - 591.000,00 динара; 

- Едукација чланова удружења сточара са територије града из области добробити и 
биосигурности фармских животиња - први део  90.000,00 динара; 

- Обука за пољопривредне произвођаче из области комуникационе вештине у 
агробизнису - 257.000,00 динара 

 



 

 Организована су студијска путовања :  
 

- Студијско путовање у Словенију – организовано је у сарадњи са локалном 
самоуправом Марибор под називом "Примери добрих пракси развоја општина у 
контексту развојних политика ЕУ, регионалног развоја и међусекторско повезивање". 
На студијско путовање упућене су 32 особе из институција из области пољопривреде, 
пољопривредни произвођачи и представници локалне самоуправе. За реализацију ове 
активности утрошена су средства у износу од 1.096.828,00 динара 

 

 Подржано је  учешће на стручним скуповима и радионицама: 
 

- Саветовање - село и туризам, међународни научни скуп Власински сусрети - 
20.000,00; 

- Управљање регионалним руралним развојем у Лајпцигу - 115.000,00 динара; 
- Скуп из области виноградарства-виноградарски катастар - 26.400,00 динара; 
- Mеђународни скуп  у области очувања народне традиције, стваралаштва и обичаја у 

Бугарској - 234.595,00 динара; 

 

 Подржане су и следеће активности из области стручног усавршавања:  
 
- Реализација едукативне емисије за потребе локалног сеоског становноштва "Наша 

села" - 520.000,00 динара;  
- Набавка и диструбуција стручних часописа "Јутро" и "Моја фарма", - 39.000,00 

динара; 
- Штампање едукативног материјала - Књига поља- 35.717,42 динара;  
- Штампање стручних књига "Јагодасто воће"- 90.000,00 динара и "Компостирај сам"- 

87.619,05 динара; 
- Едукација запослених-курс енглеског  - 95.100,00 динара; 
- Признања за практичан допринос -10.000,00 динара; 
- Објављивање чланка у стручном часопису  Аграрпрес - 20.000,00 динара.  
 

 Организoван 5. Пољопривредни сајам Ниш 2011 

- Управа за пољопривреду и развој села града Ниша је организовала пети Сајам 
пољопривреде, 24. септембра,  у сарадњи са  Ветеринарским специјалистичким 
институтом Ниш,  Пољопривредном  саветодавном стручном службом Ниш, 
Удружењем Зоопланет, Fruit and Berries Project, ЛЕДИБ, HELP, ENECA. У оквиру 
сајма одржане су:  III Регионална изложба крава , XIII Републичка изложба коза и VIII 
Републичка изложба оваца, и промотивни део "Наша села" на коме су представљени 
рурални потенцијали, домаћи производи и етно стваралаштво. На Петом 
пољопривредном сајму предсатавило се преко 80 излагача са више од 300 грла 
најквалитетније стоке из целе Србије. Сајам је посетило више од две хиљаде 
постилаца који  су могли да се упознају са најбољим примерима сточарске 
производње. Овогодишњи Сајам је имао посебан квалитет јер су одржана два стручна 
предавања из области пољопривреде.Укупно утрошена средства за реализацију сајма 
су 1.410.389,57 динара 



 

 Организован наступ на 6. Етно сајму у Београду  

- На овом сајму хране и пића у Београду нишки произвођачи су добили награду за вино 
„Тамјаника“ а Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша  признања за 
најоригиналније уређен штанд и укупан допринос манифестацији. Сајам етно хране и 
пића је  манифестација на којој се презентују производи високог квалитета, израђени 
традиционалним технологијама али и прилагођени савременом потрошачу. За ове 
намене из Фонда  су утрошена средства у износу од 220.000,00 динара. 

 Подржане су манифестације и изложбе: 
 

- Манифестација виноградара и винара "Свети Трифун"-623.259,00 динара; 
- Пета изложба вина и ракије ГО Црвени Крст -72.000,00 динара; 
- Сајам винан и чоколаде - 40.800,00 динара; 
- Манифестација "Пети нишки сабор ловаца"Лесковик -100.000,00 динара; 
- Манифестација пчелара "Мед бренд - Сува планина" - 38.418,00 динара; 
- Манифестација пчелара "Фестивал полена" – 8.333,33 динара; 
- Први пролећни  сајам хортикултуре - 100.000,00 динара; 
- Карневал етно стваралаштва - 273.000,00 динара; 
- Пети фестивал вина -108.553,00 динара; 
- Манифестације " Света Петка" и Ендјуранс у организацији КК Нониус - 71.626,00; 
- Зимски фестивал  у Д.Трнави - 10.030,00 динара; 

 
 Oрганизоване су посете сајмовима и манифестацијама у земљи  и у иностранству: 
 

- Посета  Новосадском сајму за преко 250 произвођача - 564.285,72 динара; 
- Посета сајму цвећа у Будимпешти за чланове Удружења произвођача цвећа, украсног 

биља и дендро материјала „Цвет југа“ и друге произвођаче са територије града - 
262.219,00 динара; 

- Посета међународном сајму у Будимпешти Agro Mashexpo за 85 произвођача са 
територије града - 436.577,00 динара; 

- Посета манифестацији етно стваралаштва у Бачком Јарку  за  чланице удружења жена 
"Круна"- 152.262,00 
 

 Подржане су и  следеће  активности из области промоције развојних потенцијала: 
  

- Промоције руралних потенцијала у агротуризму - Церјанске пећина-штампа промо 
материјала - 223.754,00 динара 

- Штапање промо материјала за Удружења пољопривредних произвођача и Управе  
57.904,96 динара 

- Тржишно информациони систем - ажурирање, сервисирање и уређивање сајта 
www.niskoselo.соm и сервисирње постојеће опреме - 330.970,00 динара 
 

Средствима у износу 1.333.327,00 измирене су обавезе из 2010. године. 
Пренете обавезе које ће се измирити у 2012. години износе 493.000,00 динара 
(Манифестација „Етно сусрети“ у Нишкој Бањи - 17.000,00 динара, учешће на XII научно-
стручном скуп „Савремена производња поврћа“ у Новом Саду - 96.000,00 динара, 
реализација едукативне емисије "Наша села" за период септембар-децембар - 260.000,00 
динара,  едукација из области добробити и биосигурности фармских животиња - други део  
90.000,00 динара и објава чланка у сручном часопису - 30.000,00 динара). 



 
 
 
 
 
Програм  за побољшање живота и ширење економских активности у руралним подручјима 
(Развој руралне економије, унапређење ефикасности тржишта и имплементација 
стандарда, имплементација агроеколошких мера, диверзификација економских 
активностии у руралним срединама) 
 
Овим Програмом на сеоском подручју  подржани су они пројекти који су показали јасну 
развојну  компоненту у биљној и сточарској производњи као и диверзификацији економских 
активности на руралном подручју. Поред тога подржан је и рад матичних служби на 
територији града. Укупна утрошена средства износе 24.418.004,00 динара.   
Избор пројеката извршен је према утврђеним критеријумима, и конкурсу - „Мој бизнис“ за 
регистрована пољопривредна газдинства и „Наш бизнис“ за организоване групе 
пољопривредника, задруге, кооперативе и друга правна лица.  Субвенционисани су 
пројекти/инвестиције  регистрованих  пољопривредних газдинстава, у износима од  50% до 
70%  укупног износа инвестиције, као и пројекти за организоване групе пољопривредника са 
70% од укупног износа инвестиције.  

Израђен је  и 03.07.2011. године објављен конкурс за избор корисника подстицајних 
средстава за рурални развој. Критеријуми за доделу средстава су медијски промовисани, а 
анимирање сеоског становништва је вршено на терену,  што је за резултат дало 210 
конкурсних пријава. За  сточарску производњу 149 пријава, 31 за воћарску, 20 за повртарску 
и 10 за развој руралне економије. Образоване су четири стручне Комисије по областима: 
повртарство, воћарство и виноградарство, сточарство и непољопривредне активности у  
руралном подручју, а са задатком да изласком на терен утврди параметре  наведене у 
конкурсним пријавама, изврши бодовање сваког захтева и сачини ранг листу., 

По спроведеној конкурсној процедури и оцењивању достављених захтева, Управни одбор 
Фонда је одобрио доделу средства најбољим подносиоцима и то како за удружења, тако и за  
индивидуалне пољопривредне произвођаче. Након извршеног избора корисника, закључени 
су уговори о коришћењу подстицајних средстава за развој руралне економије. 

Унапређење прозводње и прераде воћа и грожђа обухватало је следеће програме: 

- Унапређење воћарске и виноградарске производње подизањем производних  засада 
воћа и винове лозе,  набавком садног материјала, наслона и жица 

- Набавка опреме за винарску производњу и набавку опреме за дестилацију за  
- Набавка опреме за прераду воћа у финалне производе  
- Набавка специјализоване механизације, за обраду, заштиту и резидбу  

 

Укупна реализована средства по  наведеним програмима  износе 3.197.897,00 динара, за 19 
корисника и то 16 корисника за "Мој бизнис" и три корисника за "Наш бизнис". 
 

Унапређење повртарске производњеобухватало је следеће програме: 



- Набавка објеката заштићеног простора покривеног пластиком (пластенике),   
конструкције за објекте заштићеног простора, вишегодишње, вишеслојне фолије за 
покривање објеката заштићеног простора, фолије за сенчење и спречавање губитка 
топлоте и мреже за сенчење 

- Набавка нове механизације за сетву, садњу, бербу и опрема за заштиту биља од 
корова, болести, штеточина, града и измрзавања. 

- Набавка система и опреме за наводњавање. 
- Адаптација постојећих објеката у објекте за складиштено чување пољопривредних 

производа (коморе, хладњаче).  

Укупна реализована средства  по  наведеним програмима  износе 5.356.711,00 динара за  8 
корисника и то 7 кориснока за "Мој бизнис" и 1 корисник за "Наш бизнис" . 
 

Унапређење сточарске и млекарске производње обухватало је следеће програме: 
 

- Набавка квалитетног приплодног материјала у говедарству, крава или јуница,  
- Набавка квалитетног приплодног материјала у овчарству и козарству,  
- Набавка квалитетног приплодног материјала у свињарству,  
- Набавка специјализоване опреме за пчеларску производњу и паковање меда као 

и квалитених матица и ројева познатог и признатог порекла  
- Набавка специјализоване механизације  и опреме за примарну сточарску 

производњу,  
- Набавка специјализоване опреме  за прераду млека и млечних производа 
- Функционално опремање постојећих смештајних објеката за животиње и 

објеката за прераду млека  
Укупна одобрена средства  по  наведеним програмима  износе 9.152.299,74 динара за  58 
корисника за "Мој бизнис" и за једног корисник за "Наш бизнис" . 
 
Унапређење непољопривредних активности у руралном подручју обухватало је следеће 
програме: 
 

- Уређење туристичких локација на руралном подручју,  уређење и побољшање 
садржаја у области рекреације, адаптација и обнова аутентичних објеката руралног 
наслеђа у намери очувања градитељства и традиционалне архитектуре, које ће бити у 
функцији сеоског туризма. Подршка активностима из области маркетинга у руралном 
туризму и из области заштите  животне средине на сеоском подручју. 

 
- Развој предузетништва на селу кроз: 

a) Подршку обнови и успостављању традиционалних заната ( за набавку 
репроматеријала, сировина или неопходне опреме у циљу одржања старих, 
традиционалних заната, вештина и активности и то као : опанчари, корпари, 
грнчари, ковачи, занати у области обраде дрвета, израда сувенира, ткање и 
слично).  

б) Подршку продаје домаћих производа на газдинству, очувања аутохтоних, 
 специфичних производњи и  друге делатности важне за економски развој 
 руралних средина.   
в) Подршку активностима које имају ефекте на жене и младе, за манифестације  
 које негују удружења жена у сеоским подручјима, као и активности које су 
 усмерене на запошљавање жена на селу. 
 



Укупна реализована средства  по  наведеним програмима  износе 6.145.797,00 динара за  
укупно 8 корисника  и то за "Мој бизнис" за 4 корисника, а за "Наш бизнис" бизнис"  4 
корисника. 
 
Део средстава у износу од 565.300,00 динара утрошен је за подршку рада матичних служби 
са територије града, кроз субвенције за староуматичене краве и за матичење оваца и коза у 
матичном и производном запату.  
 
 
 
Програм кредитирања пољопривредне производње 
Програма кредитирања пољопривредне производње планиран је на основу Уредбе о 
утврђивању Програма мера за дугорочно кредитирање пољопривредне производње преко 
банака у сарадњи са јединицама локалне самоуправе у 2010. и 2011. години („Службени 
гласник РС”, број 11/10). Наведена Уредба стављена је ван снаге доношењем нове Уредбе  о 
подстицању пољопривредне производње путем кредитне подршке кроз субвенционисање 
дела каматне стопе у 2011. години („Службени гласник РС”, број 33/10), којом није 
предвиђено учешће локалне самоуправе тако да овај програм  није ни реализован у току 
2011. године. 
  
 
 
 3. ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ИСТРАЖИВАЊИМА У ПОЉОПРИВРЕДИ  
  
 Реализована је припрема процеса израде стратегије регионалног развоја и израђен је  
акциони план за самозапошљавање и запошљавање жена у руралним срединама Града Ниша. 
Укупно утрошена средства износе 492.500,00 динара 
 
 4. Tрошкови накнаде за услуге које врши Управа за трезор - за 2011. годину 
наплаћена су у износу  од  136.287,00 динара, док ће се налог у износу  од 26.380,00 динара 
исплатити из  средстава за 2012.годину. 

 
 
 

 Назив програма Реализовација 

1 MЕРЕ ЈАЧАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ 9.934.270,52

1.1 Програм унапређења услуга у пољопривредној 
производњи 3.190.174,90

1.2 Програм унапређења сточарства 5.845.185,62

1.3 Програм унапређења биљне производње 898.910,00

2 
 
МЕРЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 
 34.610.207,12

2.1 
Програм едукације и oрганизованости   
пољопривредника и  пољопривредних стручњака и 
промоција развојних потенцијала и потреба села 

10.192.202,38

2.2. Програм  за побољшање живота и ширење 
економских активности у руралним подручјима  24.418.004,74



2.3 Програм кредитирања пољопривредне производње /

3 Програм подршке истраживањиима у 
пољопривреди 492.500,00 

4 Трошкови платног промета 136.287,00

 
     

УКУПНО 45.173.263,74

 
 
 
Од укупно опредељених средстава Одлуком о ребалансу Буџета града за 2011. годину у 
износу од 48.000.000,00 динара за реализацију Програма Фонда за развој пољопривреде у 
2011. години  ангажовано је 94% средстава и постигнут је висок ниво реализације.  
 
 
Број:         10- 30/ 2012- _______  
У Нишу,   10.02.2012.год 

                 
 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 
 

                                                                                             Заменик 
 ПРЕДСЕДНИК    

         
Гордана Јовановић 

                   
 


