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На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08), 

члана 34. Одлуке о буџету Града Ниша за 2011. годину („Службени лист Града Ниша“, број 
92/10) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 101/08, 4/09 и 58/09), 

Градско веће Града Ниша, нa седници одржаној дана 11.02.2011. године, 
доноси 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
                   I Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да донесе решење о прихватању 
учешћа у Програму „Подршка воћарству и сектору узгоја јагодичастог и бобичастог воћа на 
југу Србије“ 
                  II Носилац пројекта и имплементатор je Министарство иностраних послова 
Краљевине Данске, партнер на Пројекту је Влада Републике Србије. Пројекат се 
имплементира у четири Округа: Нишавском, Топличком, Пчињском и Јабланичком, а Град 
Ниш је партнер и домаћин Канцеларији за имплементацију Пројекта.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Влада Краљевине Данске је покренула нови Програм „Подршка воћарству и сектору 
узгоја јагодичастог и бобичастог воћа на југу Србије“ који ће се имплементирати у четири 
Округа: Нишавском, Топличком, Пчињском и Јабланичком. 

Такође се препоручује да фокус буду 5 вредносних ланаца, од којих три јесу 
репрезентативни за установљене и важне производе, један је демонстрациони  и добија све 
већу важност а за један се сматра да има велике потенцијале.  Ови вредносни ланци 
укључују: 

 
• Малине 
• Вишње 
• Јагоде 
• Боровнице 
• Шљиве 
 
Технички програм ће се фокусирати на следеће: 
 
• Изградњу капацитета и на обуку и на побољшање сарадње између произвођача 

(група произвођача); 
• Подршка развоју и побољшању сарадње дуж целог вредносног ланца од 

произвођача до потрошача и извозника, укључујући анкетирање тржишта и сарадњу на пољу 
маркетинга; 

• Подршка увођењу нових сертификованих и одобрених врста воћа, јагодичастог 
и бобичастог воћа и нове и модерне производње, бербе и методе обраде. 



• Јачање контроле квалитета, анализе ризика, мониторинг безбедности и 
сертификације  производње јагодичастог и бобичастог воћа у Србији и лабораторијско 
тестирање контроле квалитета и безбедности хране; 

• Инвестиције у  примарну производњу и обраду. 
Препоручује се да се програм подели у две главне компоненте. Свака компонента 

може да се примени на сваки од пет вредносних ланаца у целости или делимично у 
зависности од секторске потражње за подршком. 

1. Изградња капацитета пољопривредних стручних служби,  обуке, побољшање 
сарадње између произвођача, укључујући подкомпоненту за развој и побољшање сарадње 
дуж целог вредоносног ланца од произвођача до потрошача и извозника, укључујући 
анкетирање тржишта и сарадњу на питањима маркетинга.  Програм ће бити фокусиран на 
цели вредносни ланац за нове врсте воћа које обећавају, а које се производе у региону јужне 
Србије. Одабрано јaгодичасто и бобичаво воће има добро потенцијално тржиште у Србији 
као и добар потенцијал за извоз. Ова компонента обухватиће техничку подршку увођењу 
нових сертификованих и одобрених врста одабраног воћа, јагодичастог и бобичастог воћа и 
модерне производње, бербе и метода обраде, укључујућу подкомпоненту за јачање контроле 
квалитета, анализу ризика, мониторинг безбедности и сертификацију одабраних сорти 
јагодичастог и бобичастог воћа. 

2. Грант шема за инвестирање у примарну производњу и обраду. Ова компонента 
биће фокусирана на инвестиције у нове производне методе и побољшање квалитета и 
конкурентности. Допринос инвестиција очувању животне средине, родној равноправности, 
питањима младих, смањењу миграција и сиромаштва треба размотрити приликом одабира 
инвестиција. 

Главни резултат данске интервенције биће побољшање продуктивности и 
конкурентности производње српског јагодичастог и бобичастог воћа, посебно оног које се 
узгаја у јужној Србији. Биће повећани приходи произвођача као и запосленост дуж целог 
вредносног ланца и смањиће се сиромаштво и миграције. Биће повећан извоз високо 
квалитетног свежег и обрађеног воћа из Србије што значи повећање прихода од извоза и 
побољшање трговинског баланса. И на крају програм ће помоћи придруживање Србије ЕУ. 

 
Компонента специфичних циљева програма је у складу са НПП за 2009 – 2011 и 

другим националним  стратегијама. Подршка овом сектору воћарства и целом вредносном 
ланцу биће реализована уз помоћ МПШВП-а, МЕРР-а, произвођача и прерађивача у јужној 
Србији. 

Очекује се да ће се остварити следећи квантификовани циљеви након 
четворогодишњег периода имплементације програма: 

• Минимум 160 пројеката биће подржано  са 5.35 милионa € јавне подршке од 
укупне инвестиције од 10 милионa € 

• Најмање 15,000  људи (пољопривредника, прерађивача, радника, саветника) 
проћи ће обуку 

• Повећање од 5 % у нето додатој вредности подржаних 
фарми/предузећа/кооператива 

• Повећање од 10 % у  обиму извоза оних предузећа која инвестирају са овим 
циљем 

• 250 – 500 послова нових или задржаних старих, и то 50% послова за жене 
• Повећање 5 %  у продуктивности радне снаге (бруто додата вредност/ пуно 

радно време еквивалент) 
• 75 %  подржаних корисника и обучених пољопривредника, прерађивача и 

других наводе у анкети да су њихове ЕУ компетенције повећане кроз овај програм. 
Програм ће бити реализован током 4 године од краја 2010. на основу овог финалног 

нацрта програмског документа. Финансијски допринос Данске биће најмање 40 милиона 



DKK (oko 5,360,000 €)  уз додатак  националних средстава од МПШВП-а и општина као и  од 
приватног кофинансирања инвестиција код којих се може наплатити порез.  

 
Очекује се да планирани допринос Данске од 5.35 милиона € буде допуњен са 3.9 

милион € из државних српских извора, посебно из постојећих и нових мера МПШВП-а  (3.3 
милиона €) и финансијских извора доступних локалним општинама за подршку 
пољопривредном развоју (процењено 0.3 милиона € из локалних фондова за развој 
пољопривреде). Количина доступних средстава у свакој општини разликује се у зависности 
од величине општине, али је заснована на општинским буџетима из 2008.  И те цифре су 
коришћене за калкулацију кофинансирања. 

Учешће Града Ниша у Пројекту ће бити обезбеђење простора за рад Канцеларије и 
евентуална финансијска подршка преко Фонда за развој пољопривреде. 

Програм „Подршка воћарству и сектору узгоја јагодичастог и бобичастог воћа на југу 
Србије“ је изузетно значајан за цео регион, па Градско веће Града Ниша предлаже 
Градоначелнику да у складу са својим овлашћењима донесе Решење о прихватању учешћа у 
Програму. 

 
 
 
 
 
Број: 134-9/2011-03 
У Нишу, 11.02.2011. године             
 
 
    
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

                                                                                                             
                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

 
                                                                                                   мр Милош Симоновић 


