
 
 На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', 
број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени 
лист Града Ниша” број 1/2013) 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 27.03.2013. године, доноси 
                         
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

 I  Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја Фонда за развој 
пољопривреде за 2012. годину. 

 
II  Предлог решења о усвајању Извештаја Фонда за развој пољопривреде за 

2012. 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 Саша Стоиљковић, начелник Управе за пољопривреду и 
развој села. 

 
 
 
Број: 446-26/2013-03 
Датум: 27.03.2013. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Зоран Перишић 
 



На основу члана 37. Статута Града Ниша (Службени лист Града Ниша, 
број 88/08) и 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 ________2013. године, 
доноси 

 
 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

  

I  УСВАЈА СЕ Извештај Фонда за развој пољопривреде Града Ниша за 
2012. годину, који је донео Управни одбор Фонда за развој пољопривреде на 
седници од  07.02.2013. године, под бројем  10- 33/2013-121. 
 
            
II  Решење доставити Управи за пољопривреду и развој села 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  2012. годину дана 07.02.2013. године, под бројем 10- 
33/2012-121. Исти је достављен Управи за пољопривреду и развој села на 
даљи поступак. 
  
 У Извештају о раду Фонда за  2012. годину дат је преглед намене 
средстава као и преглед утрошених средстава у 2012. години. Укупно 
реализована средства у 2012. години износе 23.493.214,00 динара, што значи 
да је постигнута  реализација средстава  од 33,6 % .  

 
 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 коришћењу 
средстава Фонда. 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. 
 
 

УПРАВЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 
И РАЗВОЈ СЕЛА 

 
 
 

 НАЧЕЛНИК 
  

 
     Саша Стоиљковић 

 
 
 
 
 



 На седници Управног одбора Фонда за развој пољопривреде  одржаној  07.02.2012. 
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 2012. 
годину 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Фебруар,  2013. година 

 



 Управни одбор Фонда за развој пољопривреде, у складу са чланом 6. и 8. Одлуке о 
Фонду за развој пољопривреде ("Службени лист града Ниша" број 1/96, 9/98 и 13/07) и 
Одлуком о буџету града Ниша за 2012. годину ("Службени лист града Ниша" број 79/2012)  на 
седници одржаној дана 13.01.2012. године, донео је Програм Фонда за развој пољопривреде за 
2012. годину. Сагласност на Програм Фонда за развој пољопривреде за 2012. годину 
Скупштина града  дала је 19.01.2012. године. 
 Програмом Фонда за развој пољопривреде утврђују се намене и начин коришћења 
средстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју.  
 Одлуком о буџету града Ниша за 2012. годину за Фонд за развој пољопривреде  
опредељена су средства у износу од 70.000.000,00 динара.  Средства су, Програмом Фонда за 
2012. годину, била намењена унапређењу примарне пољопривредне производње и прераде и 
свеукупном економском јачању становништва на сеоском подручју. 
  Реализација Програма Фонда за развој пољопривреде за 2012.  годину одвијала се по 
следећим   мерама и програмима: 
 

Назив програма Планирано 
 за  
2012. 

Реализовано 
 у 
2012 

Пренете 
обавезе за 
2013. 

 
MЕРЕ ЈАЧАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ  
ПОЉОПРИВРЕДЕ 

13.790.000 4.485.243 
5.936.000

 
Програм унапређења услуга у пољопривредној 
производњи 

4.790.000 530.683 1.635.600

 
Програм унапређења сточарства 

7.000.000 3.654.561 2.600.400 

Програм унапређења биљне производње 
 

2.000.000 299.999  

МЕРЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 
 55.570.000 18.884.277 

 
20.524.800 

 
Програм едукације и организованости 
пољопривредника и пољопривредних 
стручњака и промоција развојних потенцијала 
и потреба села  

9.200.000 
 

4.430.023 
 

2.954.000 

Програм  за побољшање живота и ширење 
економских активности у руралним 
подручјима  

 
34.080.000 

14.454.254 17.089.800 

Програм субвенционисања  кредитних линија 
у  пољопривредној производњи 

 
2.500.000 

/  

Програм подршке истраживањиима у 
пољопривреди 

500.000 / 182.000 

Програм успостављања производно – 
едукативног центра за повртарску производњу 

500.000 /  

Програм успостављања производно – 
едукативног винарско воћарског дома, 
наставак реализације – адаптација и 
реконструкција 

8.790.000 / 299.000 

 
Трошкови платног промета 

640.000 123.694  

 
УКУПНО: 70.000.000

    
         23.493.214 

 
      24.760.800  
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1. MЕРЕ ЈАЧАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 

 Мере јачања конкурентности пољопривреде спроводе се у циљу  повећања 
конкурентности комерцијалних пољопривредних газдинстава, улагањем у унапређење и 
развој биљне и сточарске производње, као и  услуга, које посредно и непосредно утичу  на 
пољопривредну производњу. Укупно реализована средства за мере јачања конкурентности 
пољопривреде у 2012. години износе 4.485.243,00 динара.      

 
 Програм унапређења  услуга у пољопривредној производњи 
 
 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 реализоване су активности на примени 
биолошких мера-предатора на пољопривредним газдинствима и  одржан је семинар 
"Аустријски пут до високо квалитетног сектора млекарске индустрије". Средства за 
реализацију ових активности износе 288.000,00 динара и биће реализована као пренете 
обавезе из средстава Фонда за развој пољопривреде у 2013. години. 
  
 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 2012. години изводила се са 12 
противградних станица. Закључени су уговори са 24 стрелца о дотацији у нето износу од 
5.000,00 динара месечно по стрелцу, односно 30.000,00 нето за шест месеци по стрелцу. 
Активност се спроводила у сарадњи са Радарским центром Ниш и Управом за ванредне 
ситуације у Нишу. 
 У току 2012. године реализоване су пренете обавезе из  2011. године у износу од 
102.577,40 динара,  а  обавезе из 2012. године  у износу од 1.234.000,00 динара,  реализоваће 
се из средстава  Фонда у 2013. години.  
 
 Управљање ризицима у пољопривреди - осигурање производње  
 Циљ спровођења ове мере је потстицај пољопривредним произвођачима да осигурају 
своје производне и складишне капацитете (усев, стока, пољопривредна опрема, механизација 
и наменски објекти) у циљу смањења ризика од нежељених утицаја, а тиме и очување 
стабилности дохотка на газдинству. Подршка за управљање ризицима у пољопривреди 
реализована је кроз субвенцију од 40 % вредности полисе осигурања за Регистрована 
пољопривредна газдинства. 
 У току 2012. године реализована су средства за субвенцију полиса за три газдинства у 
износу од 35.963,20 динара, а уговорене субвенције полиса за још 24 произвођача, чланове 
Удружења " Нишки повртар,  у  износу од 113.600,00 динара и реализоваће се као пренете 
обавезе из средстава  Фонда у 2013. години.  
. 
 Субвенционисање анализа вина и ракије  
 У току 2012. године субвенционисане  су анализе вина и ракије у циљу утврђивања 
здравствене и технолошке исправности и унапређења квалитета  производа од воћа и грожђа. 
Анализе су вршене у сарадњи са  ДП "Центар за виноградарство и винарство" Ниш, и у току 
године извршена је 61 анализа. 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. Свака појединачна анализа субвенционисана је са 4.500,00 динара у 
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нето износу, а укупно реализована средства за ову меру у 2012. години износе 392.142,86 
динара. 
 
 Програм унапређења сточарства  

 Унапређење расног састава говеда субвенционисањем  коришћења семена врхунских 
 бикова 
 Унапређење расног састава говеда субвенционисањем  коришћења семена врхунских 
бикова реализује се у циљу успостављања квалитетног расног састава и производних особина 
говеда на територији града Ниша. Мера је реализована  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 
сименталске и холштајн расе чије се семе користило за вештачко осемењавање крава 
плоткиња на територији града. 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 порекла појединачне 
дозе семена и реда осемењавања, субвенција је била од 250  до 1300 динара по осемењавању. 
У  току 2012. године извршена су 2554  вештачка осемењавања. 
 У 2012. години измирене су пренете обавезе из 2011. године у износу од 520.773,80 
динара и  обавезе за шест месеци из 2012. године у износу од 1.635.059,53 динара. Субвенција 
вештачког осемењавања крава за преосталих шест месеци, у износу од 1.541.000,00 динара 
биће исплаћена из средстава Фонда у 2013. години. 

 
    Субвенционисање чувања  квалитетних приплодних женских грла из програма 

  вештачког осемењавања 
 Мера субвенционисање чувања  квалитетних приплодних женских грла из програма  

вештачког осемењавања има за циљ подстицај  задржавања на чување и одгој квалитетних 
женских приплодних грла (јуница/првотелка), добијених кроз примену предходне мере, 
унапређења расног састава говеда субвенционисањем  коришћења семена врхунских бикова  
односно Програмом вештачког осемењавања приплоднох грла на територији града Ниша, у 
току 2010. и 2011. године. Износ одобрених средстава по осемењеној јуници је 20.000,00 
динара. Мера је реализована путем конкурса, при чему је обухваћено 22 корисника. 

Укупно одобрена средства у 2012. години  износе 820.000,00 динара и реализоваће се као 
пренете обавезе из  средстава Фонда за 2013. годину. 
 
 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. 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. У 2012. години 
урађено је 265 ултразвучних прегледа. 

У току 2012. године измирене су обавезе из 2011. године у износу од 138.561,00 
динара, и реализована су средства од 260.583,67 динара за ултразвучне прегледе извршене у 
2012. години. 
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 Субвенционисање набавке лека Apiguard за лечење пчелињег крпеља  –  варое  
 Болест Вароза један је од најзначајнијих проблема  пчеларства и из средстава фонда 
субвенциона је набавка лека Апигуард који има пуну ефикасност на узрочнике ове болести, а 
испуњава све критеријуме за коришћење у органској производњи. Закључени су уговори  са 
Удружењем пчелара "Ниш" и са Друштвом пчелара "Матица" и субвенционисана је набавка 
3999 паковања лека. Расподелу доза вршила су сама удружења својим члановима. На овај 
начин се брзо и ефикасно помаже нашим пчеларима да обезбеде врхунски квалитет меда који 
је неопходан да би могли да постигну конкурентност потребан за извоз значајнијих количина 
меда. Укупно ангажована средства за реализацију ове активности у 2012. години износе 
999.493,60 динара. 
 
 Субвенционисање анализа основних параметара квалитета млека и квалитета 
 сточних хранива у производном запату крава на територији града Ниша 

 На терену се у производњу полако укључују и грла из сопствене селекције, а почела је 
и примена нових технологија исхране говеда, као и стандарда у хигијени производње млека за 
које су пољопривредници обучавани у програмима едукација предходних година. Свака 
појединачна  анализа  концентрованих хранива субвенционисана је у нето износу од 5.400,00 
динара, а конзервисаних хранива –силажа у нето износу од 8.400,00 динара.  У сарадњи са 
матичним службама са територије града („Аграрсервис Тим“, КК“Нониус“ и Ветеринарска 
станица „Ниш“) отпочело се са анализама сточних хранива и у извештајном периоду 
извршено је 36 анализа. Средства за реализацију ове мере  износе 239.400,00 динара и 
исплатиће се као пренете обавезе из  средстава Фонда у 2013. години. 
 
 Финансирање  израде софтвера за матично књиговодство   
  Након завршене прве фазе наведене мере, у току 2012. године реализаована је и друга 
фаза 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 току 2012. године утрошено је 100.000,00 динара. 
 
 Програм унапређења биљне производње 
 
 Субвенционисање анализа пољопривредних производа  
 Субвенционисање анализа пољопривредних производа спроводи се у циљу подршке 
развоју домаћинстава која своје производе продају на локалним тржиштима, као и у циљу 
подршке подстицају извоза пољопривредних производа и продаји у ланцима домаћих 
трговинских радњи. Урађене су анализе поврћа на остатак пестицида (органофлорне и 
органофосфорне) и тешких метала (олово, кадмијум, жива и арсен) у плоду  и обухваћени су 
производи чланова Удружења "Нишки повртар" који своје производе продају на зеленим 
пијацама. У току извештајног периода урађене су 52 анализе. Свака појединачна анализа 
субвенционисана је у нето износу од  4.846,15 динара. У току 2012. године за ову  меру 
реализована су средства у износу од 299.999,00 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, као и програм  за побољшање живота и ширење економских активности у 
руралним подручјима. Укупно реализована средства за мере руралног развоја  износе   
18.884.277,00  динара.  
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 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.  
. Организованa су  и подржана стручна предавања и скупови:  

- Програм стручног образовања пчелара почетника у организацији Удружења 
пчелара "Сува планина" -160.000,00 динара; 

- Први зимски скуп повртара јужне Србије "Савремена производња поврћа", одржан 
27.01.2012. године - 41.702,00 динара;  

- Обука за руководиоце агрокластера и пољопривредних удружења у области 
цвећарства и пчеларства - 276.000,00 динара; 

- Саветовање "Учествовање становника у обнови и развоју села" одржано 27. 
децембра у сарадњи са Заводом за проучавање села -200.000,00 динара; 

- Обука и припрема произвођача са територије града из области воћарства – осам 
радионица са теоретским и практичним делом у сарадњи са Центром за економски 
развој - 90.000,00 динара; 

- Летња еко школа "Упознај Србију" у организацији Истраживачке станице 
"Јелашница",  одржана од 12-16. јула - 15.519,60 динара; 

- Семинар из области руралног туризма "Развој села –карактеристике и искуства ЕУ 
у руралном туризмукао катализатору развојног процеса" одржан 4.маја- 142.400,00 
динара. 

 
 Подржане су манифестације и изложбе: 

- Манифестација "Червишијада" у Доњој Топоници у оквиру зимског фестивала у 
организацији Удржења "Група Кобра" , одржана 29.01.2012. године -30.350,00 
динара;  

- Програм "Најбољи домаћин-домаћица" – избор најуспешнијих домаћина на сеоском 
подручји града у сарадњи са Савезом удружења  Покрет за повратак завичају 
"Српски југ" - 150.000,00 динара; 

- Манифестација виноградара и винара "Вински дан" у сарадњи са Удружењем 
воћара виноградара и подрумара "Чегар"- 285.200,00 динара. 

 Подржане су и следеће активности из области стручног усавршавања  
 и промоције развојних потенцијала: 
 

- Израда стратешких планова за развој за четири удружења пољопривредних 
произвођача - 80.000,00 динара 

- Посета  новосадском пољопривредном сајму за преко сто произвођача - 208.928,58 
динара 

- Набавка и диструбуција стручниог  часописа "Јутро" и пољопривредног календара 
за 2012. годину -86.820,00 

- Реализација едукативне емисије за потребе локалног сеоског становноштва "Наша 
села", за три месеца - 129.000,00 динара; 

- Едукација запослених –курс стручног енглеског језика  -302.000,00 динара; 
- Штапање промо и едукативног материјала - 968.025,00 динара, 
- Тржишно информациони систем - ажурирање, сервисирање и уређивање сајта 

www.niskoselo.соm  - 300.000,00 динара; 
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- Медијско праћење кампање "Равноправно за жене населу" (за три месеца)  
106.200,00 динара; 

- Опремање и уређење простора за пласман пољопривредних производа на градским 
пијацама, израда 10 тезги за Удружење "Нишки повртар"-330.000,00 динара.  

  
 У току 2012. године спроведене су и активности чији ће се трошкови реализовати као 
пренете обавезе, из средстава Фонда за развој пољопривреде за 2013. годину: 

- Шести сајам пољопривреде "Ниш" одржан је 29.09.2012. године. У оквиру сајма 
одржане су:  XIV Републичка изложба коза и IX Републичка изложба оваца. На 
Изложбама се предсатавило 34 излагача са више од   240 грла најквалитетније стоке 
из целе Србије. Сајам је посетило више стотина постилаца који  су могли да се 
упознају са најбољим примерима сточарске производње. За организацију 
овогодишљег Саајма укупна средства износе 742.285,00 динара; 

- Студијско путовање у Грчку, у област Вериа  организовано је са циљем  упознавања 
са савременом технологијом пољопривредне производње и то пре свега са 
применом напредне технологије која би помогла у решавању проблема суше и  
организације савремене пољопривредне производње. На студијско путовање 
упућене су 43 особе, представници удржења воћара, повртара, виноградара, сточара 
и цвећара, институција из области пољопривреде и представници локалне 
самоуправе. Укупна средства за реализацију ове активности износе  925.952,38 
динара; 

- Организован је наступ на 7.Сајму етно хране и пића који се од 27. до 30. новембра  
одржао у Београду. У сарадњи са произвођачима из околних општина, Сврљиг, 
Дољевац и Алексинaц организован је наступ за око двадесет произвођача. Ово је 
манифестација на којој се презентују производи високог квалитета, израђени 
традиционалним технологијама али и прилагођени савременом потрошачу.  
Укупна средства за реализацију ове активности износе  476.810,00 динара; 

- Манифестација "Дан за шљиву", у организацији Удружење "Воћар" Хум,  - 
55.000,00 динара; 

- Манифестација „Етно сусрети“ у Нишкој Бањи у организацији Удружењае "Круна"- 
49.300,00 динара; 

- Медијско праћење кампање "Равноправно за жене на селу" за пет месеци -
178.200,00 динара; 

- Реализација едукативне емисије за потребе локалног сеоског становништва "Наша 
села" за пет месеци - 258.000,00 динара; 

- Округли сто "Одрживо коришћење природних ресурса Суве планине" у 
организацији Скијашког  клуба Ниш, одржан 10.08.2012. године - 83.000,00 динара; 

- Подржано је учешће КУД "Ковиље" на етно манифестацији у Охриду -      
133.668,00 динара; 

- Сервисирање опреме ТИС-а -19.656,00 динара 
- Организована је посета млекари "Лазар" Блаце за произвођаче и стручњаке - 

31.666,67 динара. 
 

 У оквиру Програм едукације и организованости   пољопривредника и пољопривредних  
стручњака и промоција развојних потенцијала и потреба села измирене су пренете обавезе из 
2011. године у износу од 527.928,00 динара, реализован је део средства за активности из  2012. 
године у износу од 3.902.095,18 динара, а средства у износу од 2.954.000 динара реализоваће 
се као пренете обавезе из средстава Фонда за 2013. годину. 
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 Програм  за побољшање живота и ширење економских активности у руралним 
 подручјима (Развој руралне економије, унапређење ефикасности тржишта и 
 имплементација тандарда, мплементација оеколошких а, с и агр мер
 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 и подржан је рад матичних служби на 
територији града.  
 Критеријуми за  коришћење средстава за развој руралне економије на територији града, 
донети су на седници Управног одбора Фонда за развој пољопривреде дана 20.04.2012. 
године. Конкурс за избор корисника подстицајних средстава за рурални развој објављен је  
26.04.2012. године. Образоване су  стручне  Комисије по областима: повртарство, воћарство и 
виноградарство, сточарство, посебни пројекти и комисија за непољопривредне и друге 
активности на селу, са задатком да изласком на терен, утврде параметре  наведене у 
конкурсним пријавама, изврше бодовање сваког захтева и сачине ранг листу. Комисије су 
извршиле обилазак 265 потенцијалних корисника који су се пријавили на конкурс. Управни 
одбор Фонда је 09.10.2012. донео Одлуке о додели подстицајних средстава за развој руралне 
економије и одобрена су средства за 192 корисника. 
 У области сточарства поднето је  87 захтева, а одобрено је 60 захтева за следеће 
намене: пчеларска производња. набавка специјализоване механизације, функционално 
опремање објеката, набавка специјализоване опреме за живинарство, приплодни материјал и 
наводњавање. У току 2012. године реализована су средства за 30 корисника у укупном износу 
од 3.599.211,04 динара, а средства у износу од 5.094.131,69 динара, за 28 корисника 
реализоваће се као пренете обавезе у 2013. години. Два корисника су одустала од реализације 
одобрених средстава 
 У области воћарства, виноградарства и винарства поднет је 71 захтев, а одобрено је  50 
за следеће намене: наводњавање, набавку атомизера,  судова за вино,  опремање сушара и 
хладњача и набавку садног материјала. У току 2012. године реализована су средства за 22 
корисника у укупном износу од 3.597.195,46 динара, а средства у износу од 4.694.204,87 
динара, за 26 корисника реализоваће се као пренете обавезе у 2013. години. Два корисника су 
одустала од реализације одобрених средстава 
  У области повртарства поднето је 48 захтева, а одобрено је 43 захтева за следеће 
намене: набавка опреме за наводњавање, уградњу расхладних агрегата са пратећом опремом, 
адаптацију објеката за складиштење пољопривредних производа и набавку специјализоване 
механизације. У току 2012. године реализована су средства за 35 корисника у укупном износу 
од 6.054. 747,16, а средства у износу од 1,574.095,23 динара, за осам корисника реализоваће се 
као пренете обавезе у 2013. години. 
           У делу Посебни пројекти поднето је  25 захтева, а одобрен је  21 захтев за следеће 
намене Унапређење сточарске производње - 8 пројекта, Унапређење воћарско-виноградарске 
производње -1 пројекат, Унапређење повртарске производње - 12 пројеката. У току 2012. 
године реализована су средства за 9 корисника у укупном износу од 953.099,99 динара, а 
средства у износу од 1.375.855,00 динара, за 10 корисника реализоваће се као пренете обавезе 
у 2013. години. Два корисника су одустала од реализације одобрених средстава. 
 У делу непољопривредне и друге економске активности поднето је 34 захтева, а 
одобрено је 18 захтева за развој предузетништва на селу и уређење туристичких локација. 
Средства у износу од 3.838.445,66 динара, за 17 корисника реализоваће се као пренете обавезе 
у 2013. години. Један корисник је одустао од реализације одобрених средстава. 
 За подршку рада матичних служби  са територије града, кроз субвенције за 
староуматичене краве и за матичење оваца и коза у матичном и производном запату, у току 
2012. године издвојена су средства у износу од 513.000,00 динара и биће реализована као 
пренете обавезе у току 2013. године.  

 8



 9

 У оквиру наведеног Програма реализована су средства у износу од 250.000,00 динара 
као обавезе из 2011. године, релизован је део средства за 2012. годину  у износу  од 
14.204.254,00 динара, а укупне пренете обавезе износе 17.089.800,00 динара и реализоваће се 
из средстава Фонда за 2013. годину. 
 

Програм  подршке истраживањима у пољопривреди 
 

Програм предвиђа финансирање  израде стратешких докумената и  економских анализа 
потребе и одрживости аграрне политике. У извештајном периоду урађен је извод из "Плана 
регионалног руралног развоја нишавског округа" и средства у озносу од 182.000,00 динара 
реализоваће се као пренете обавезе у 2013. години. 
 
 Програм успостављања производно – едукативног винарско.воћарског д ма, о
 наставак реализације и Програм успостављања производно – едукативног центра 
 за повртарску производњу  
 

Реализација пројекта реконструкције старе зграде школе и њено претварање у модеран 
производно-едукативни центар за винарство и воћарство има велику важност за развој целог 
овог подручја. У току 2012. године извршена је припрема техничке документације за 
успостављање производно едукативног винарско воћарског дома и средства за израду главног 
пројекта у износу од 299.000,00 динара реализоваће се као пренете обавезе из средстава 
Фонда за 2013. годину. 
 
 Tрошкови платног промета 
 
 Накнада за услуге које врши Управа за трезор за подрачун Фонда за развој 
пољопривреде у  2012. години износи  123.693,00 динара. 

 
 Од укупно опредељених средстава Одлуком о буџету града за 2012. годину у износу од 
70.000.000,00 динара за реализацију Програма Фонда за развој пољопривреде у 2012. години  
реализовано је 23.493.214,00 динара, односно  33,6 % средстава. Неизмирене обавезе из 2012. 
године износе 24.760.800,00 динара.   
 
Број:  10- 33/ 2013-121 
У Нишу,  07.02.2013. 

                 
 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 
 

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК    
         

Јелица Петровић 
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