
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 2020. годину (“Службени лист Града Ниша” број 106/2019 и 108/2020 ), члана 72. 
Пословника о раду Градског већа града Ниша (“Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 
95/2016, 98/2016, 124/2016, 144/2016),  по прибављеном Решењу о давању претходне 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (број 320-40-
05604/2020-09 од 16.12.2020. године), Градско веће Града Ниша, на седници од 25.12.2020. 
године, доноси -----------------------------------------------------------------------------------                                        

ДРУГУ ИЗМЕНУ  
ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

 ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА  
ЗА ГРАД НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
 

I У Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја за Град Ниш за 2020. годину, број 146-2/2020-03 од 10.02.2020. годинe и 740-13/2020-
03 од 23.09.2020.године, у поглављу „I ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ 
ПЛАНИРАНИХ МЕРА“ мења се: 

 У делу „Табеларни приказ планираних мера и финансијских средстава“ 
 

 Табела 1. „Мере директних плаћања“ 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  Регреси  100.1  800.000,00  2.000,00  0  0,00  0,00 

  УКУПНО    800.000,00   

 

 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 13.963.856,00 90 500.000,00 444.944,00 

2 

Успостављање и 
јачање удружења у 
области 
пољопривреде 

102 900.000,00  100 300.000,00 0,00 



3 
Управљање 
ризицима 

104 
 

5.000.000,00 
80 0,00 0,00 

4 
Одрживо коришћење 
пољопривредног 
земљишта 

201.1 2.376.000,00 100 0,00 0,00 

5 

Инвестиције за 
унапређење и развој 
руралне 
инфраструктуре и 
услуга 

301 12.000.000,00 80 5.000.000,00 0,00 

6 
Подршка младима у 
руралним подручјима 

303 5.422.000,00 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 11.169.200,00 80 5.000.000,00 0,00 

 УКУПНО  50.831.056,00

 

 Табела 4. „ Посебни подстицаји“ 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 

Подстицаји за 
промотивне 
активности у 
пољопривреди 
и руралном 
развоју 

402 300.000,00 0,00 100 0,00 624.000,00

 
УКУПНО 

 
300.000,00 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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) 

56.931.056,00

Планирана средства за директна плаћања 800.000,00

Планирана средства за кредитну подршку 5.000.000,00

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја  50.831.056,00

Планирана средства за посебне подстицаје 300.000,00

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

0,00

Пренете обавезе 1.068.944,00

 

 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 2020. годину, у укупном износу од 58.000.000,00 динара, која су 
Одлуком о буџету Града Ниша за 2020. годину ("Службени лист Града Ниша", број 106/2020 
и 108/2020) планирана на буџетским позицијама 64, 67, 68, 69, и 70, 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 2020. годину, број 146-2/2020-03 од 10.02.2020. годинe и број  740-
13/2020-03 од 23.09.2020. године, сви остали делови остају непромењени.    

 

Број: 1151-25/2020-03 

У Нишу, 25.12.2020. године 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

   ПРЕДСЕДАВАЈУЋA 

ЗАМЕНИЦА ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ 
 
 

Душица Давидовић 
 

 
 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 



 

Другом Изменом Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја за Град Ниш за 2020. годину, број  146-2/2020-03 од 10.02.2020.  и 
740-13/2020-03 од 23.09.2020.године, извршено је смањење планираних средстава за  износ 
од 4.850.000 динара тако да укупно планирана средства за Програм подршке за 2020 износе  
58.000.000 динара.  

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ниша за 2020. годину  
(“Службени лист Града Ниша” број  108/2020)  умањене су позиције 64, 67, 68, 69  и ова 
промена је условила смањење планираних средстава за мере: 

 100.1 „ Регреси“ у оквиру „Мера директних плаћања“ за 200.000,00 динара, 
 101 „Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава“ у оквиру „Мера 

руралног развоја“ за 2.000.000,00 динара, 
 201.1 Одрживо коришћење пољопривредног земљишта у оквиру „Мера руралног 

развоја“ за 24.000,00 динара и 
 402 „Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју“ у 

оквиру „Посебних подстицаја“ за 2.626.000,00 динара.  
 

У складу са наведеним извршена је измена  Табеле 1. „Мере директних плаћања“, 
Табеле 3. „Мере руралног развоја“, Табелe 4. „Посебни подстицаји“, 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“,  

Сви остали делови Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја за Град Ниш за 2020. годину број  146-2/2020-03 од 10.02.2020. 
године  и број 740-13/2020-03 од 23.09.2020.године остају непромењени. 

 
 
 
 

ГРАДСКА  УПРАВА  ГРАДА  НИША 
СЕКРЕТАРИЈАТ  ЗА  ПОЉОПРИВРЕДУ 

 

 

                                                                                           СЕКРЕТАР 

                                                                                          Саша Стоиљковић 
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