
На основу члaна 9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој 
Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" број 90/2013),  

Начелник Управе за пољопривреду и развој села, доноси  
 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 

 УТВРЂУЈУ СЕ критеријуми за реализацију мере Инвестиције у физичка средства 
пољопривредних газдинстава за инвестицију „Подизање нових или обнављање постојећих 
(крчење и подизање) производних (са наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, 
као и постављање противградних мрежа, објеката и набавка опреме и средстава за тестирање, 
клонску селекцију, сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног материјала“ путем 
набавке/доделе садног материјала – сертификованог садног материјала. 

 

II 

Критеријумима се дефинишу услови и начин избора корисника у складу са Програмом мера 
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Ниша за 
2015. годину. 
 

III 

Крајњи корисници мерe су физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног 
газдинства. 
 

IV 

Општи критеријуми за кориснике су: 

- регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних 
газдинстава, са активним статусом; 

- пребивалиште и производња на територији Града Ниша; 
- поседовање потписане изјаве да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним 

фондовима; 
- испуњење доспелих обавеза по раније одобреним захтевима финансираним из средстава 

буџета Града Ниша.  
 

V 
Специфични критеријуми за кориснике су: 

Обавеза заснивања  производње једне воћне врсте или винограда, у јесен 2015. године, и 

то на најмањој површини од: 

- 0,20 ха за коштичаво воће, 
- 0,20 ха јабучасто воће у условима наводњавања,  
- 0,50 ха језграсто воће,  
- 0,10 ха за јагодасто воће,  
- 0,20 ха за виноград. 

 
Корисник може да се пријави  за подстицаје за садни  материјал и за  више воћних врста уз 

поштовање минимума површине по воћној врсти. 
У Прилогу 1 дат је преглед максималних износа подстицаја по садници прeма врсти воћно 

лозног садног материјала.  



 2 

Подстицаји за заснивање вишегодишњих засада остварују се у виду новчаних срестава 
уплатом на наменски рачун регистрованог пољопривредног газдинства, осим у случају заснивања 
вишегодишњих засада јагода фриго живићима за сорте Alba, Clery, Senga Sengana, Asia Roxanna,  
где се подстицаји остварују у виду физичке доделе садног материјала (фриго живића). 

 
 
 

VI 
Услови коришћења и обавезе корисника подстицајних средстава су: 

- подизање засада на површинама одговарајућег бонитета, структуре, састава 
земљишта, експозиције и надморске висине  уз поштовање  препоручених  
стандарда за склоп биљака  за сваку културу; 

- подизање засада на парцелама које су у власништву подносиоца пријаве или узете у 
закуп на најмање 15 година односно најмање 3 године за јагодасто воће; 

- извршена анализа земљишта за парцеле на којима се планира подизање засада; 
- обављање благовремене и адекватне припреме земљишта за јесењу садњу у 2015. 

години; 
- поштовање и примена препорука стручне службе Управе за пољопривреду и развој 

села Града Ниша; 
- осигурање засада у периоду заснивања и експлоатације (дужина трајања осигурања 

биће дефинисана уговором у зависности од  воћне врсте); 
- активни статус газдинства у периоду уговорне обавезе. 

 
 

VII 
Износ подстицаја за набавку садног материјала је 90% без ПДВ-а од износа укупне 

инвестиције-набавке садног материјала, а износ подстицаја у случају заснивања вишегодишњих 
засада јагода фриго живићима за сорте Alba, Clery, Senga Sengana, Asia Roxanna,  где се  
подстицаји  остварују у виду физичке доделе садног материјала (фриго живића), је 90% од броја 
живића за које се конкурише. Максимални износ подстицаја по хектару је 350.000,00 динара. 

 
VIII 

Документација која се подноси на конкурс  
1. попуњен конкурсни образац, 
2. извод из регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор (прва 

страна извода РПГ са основним подацима и друга страна извода cа подацима о 
површинама и производњи), 

3. анализа земљишта за парцеле на којима се планира заснивање вишегодишњег засада 
4. предрачун са спецификацијом сертификованог садног материјала за површину која је 

предмет пријаве (подаци исказани у конкурсном обрасцу морају бити исти као и 
предрачуну), 
 

У случају заснивања вишегодишњих засада јагода фриго живићима - сорте Alba, Clery, 
Senga Sengana, Asia Roxanna  потребно је доставити докментацију под 1, 2 и 3.  

 
Подносилац захтева мора да докаже економску одрживост кроз приложени бизнис план 

уколико конкурише за подстицаје чија је вредност преко  400.000,00 динара.  

IX 
Избор корисника подстицаја врши се путем  конкурса.  
Конкурс траје 30 дана од дана објављивања и уколико постоји потреба може се објавити и 

више пута у току године до коначне расподеле садног материјала. 
Управа за пољопривреду и развој села  врши пријем захтева у складу са конкурсним 

условима и критеријумима.  
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Потенцијални корисници могу поднети само једну конкурсну пријаву. 
Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за 

пољопривреду и рурални развој Града Ниша (у даљем тексту Комисија) у поступку избора 
корисника,  проверава све наводе у конкурсној документацији, утврђује и проверава тачност 
приложене документације изласком на терен. 
 

X 

При избору корисника оцењује се: 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

Подносилац захтева је лице млађе од 40 година да/не 25/0 

Подносилац захтева је жена да/не 15/0 

Корисник је  члан задруге или удружења да/не 25/0 

Подносилац захтева има одговарајуће стручно знање или 

искуство у производњи од најмање три године 
да/не 15/0 

Инвестиције су усмерене на смењење негативног утицаја 

на животну средину  
да/не 20/0 

 

Корисници који су се пријавили на Јавни позив воћарима и виноградарима са територије 

Града Ниша који је објављен 13.11.2014. године имаће додатних 20 бодова. 

 

XI 

Применом дефинисаних критеријума за избор извршиће се рангирање прихватљивих 
захтева.  

У случају када постоји више пријава са истим бројем бодова, предност има подносилац  са 
ранијим датумом подношења потпуног захтева.  

У случају када је поднет мањи број захтева, који испуњавају  услове и који су прихватљиви, 
од расположивих средстава за подршку (расположивих количина садног материјала одређене 
сорте), ранг листа неће бити креирана. 

 

XII 

Коначну одлуку о расподели подстицаја  доноси  Комисија за расподелу и контролу 
управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша.  

 

XIII 

Управа за пољопривреду и развој села извршла је  избор  испоручиоца садног материјала 
јагода фриго живића - сорте Alba, Clery, Senga Sengana, Asia Roxanna.  

 
XIV 

Одобрена подстицајна средства уплатиће се на наменски рачун регистрованог 
пољопривредног газдинства на основу Решења Комисије за расподелу и контролу управљања 
средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша о одобрењу 
средстава. 

Начин реализације подстицајa и обавезе корисника прецизираће се уговором. 
 

XV 

 Овим решењем ставља се ван снаге Решење о  утврђивању критеријума за реализацију 
мере Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију „Подизање 



 4 

нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са наслоном) и матичних 
засада воћака, хмеља и винове лозе, као и постављање противградних мрежа, објеката и набавка 
опреме и средстава за тестирање, клонску селекцију, сертификацију, конзервацију и 
мултипликацију садног материјала“   број  10-512/2015 од 01.04.2015. године 
 
 

Образложење 
 
 

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја за територију Града Ниша за 2015. годину број 427-15/2015-03 од 30.03.2015. 
године, начелник Управе за пољопривреду и развој села донео је  Решење о утврђивању 
критеријума за реализацију мере Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава 
за инвестицију „Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са 
наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, као и постављање противградних 
мрежа, објеката и набавка опреме и средстава за тестирање, клонску селекцију, сертификацију, 
конзервацију и мултипликацију садног материјала“ број 10-512/2015 од 01.04.2015. године. 

Наведеним Решењем било је предвиђено да Управа за пољопривреду и развој села 
изврши  избор  испоручиоца садног материјала. Управа за пољопривреду је Одлуком број 10-
270/2015 од 20.02.2015. године покренула отворени поступак јавне набавке добара, број 404-2д/3-
2015-11-набавка воћно – лозног садног материјала за јесењу садњу 2015. године обликован у 
осам партија. Комисија за предметну јавну набавку је приликом стручне оцене понуда установила 
да су све пристигле понуде неприхватљиве и констатовала да нису испуњени услови за доделу 
уговора  из члана 107. Закона о јавним набавкама. У складу са тим донета је Одлука о обустави 
поступка број 10-533/2015 од 02.04.2015. године. Након истека рока за подношење Захтева за 
заштиту права Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки покренут је 
преговарачки поступак  Одлуком број 10-652/2015 од 15.04.2015. године. У овом поступку приспела 
је само једна прихватљива понуда и то за партију  VII-јагоде. 

У циљу реализацију мере Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за 
инвестицију „Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са 
наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, као и постављање противградних 
мрежа, објеката и набавка опреме и средстава за тестирање, клонску селекцију, сертификацију, 
конзервацију и мултипликацију садног материјала“ путем набавке/доделе садног материјала 
неопходно је извршити измену критеријума за реализацију наведене мере и ускладити их са 
новонасталом ситуацијом, тако да ће се подстицаји за заснивање вишегодишњих засада 
остваривати у виду новчаних срестава уплатом на наменски рачун регистрованог пољопривредног 
газдинства, осим у случају заснивања вишегодишњих засада јагода фриго живићима за сорте 
Alba, Clery, Senga Sengana, Asia Roxanna, где ће се подстицаји остваривати у виду физичке 
доделе садног материјала (фриго живића). 

   
Број: 10- 934/2015  

У Нишу, 29.05. 2015 

 

УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА 

 

                                                                                                          Н А Ч Е Л Н И К  

       

                                                                                                       Саша Стоиљковић      


