
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  09.04.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм Фонда за 
развој пољопривреде за 2013. годину.

II Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Програм  Фонда  за  развој 
пољопривреде за 2013.  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: 570-22/2013-03
Нишу, 09.04.2013. 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  13/07)

Скупштина Града Ниша на седници од ________2013. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I ДАЈЕ  СЕ САГЛАСНОСТ   на Програм  Фонда за  развој  пољопривреде за 
2013. годину који је донео Управни одбор Фонда за развој пољопривреде на седници 
од 01.04.2013. године под бројем 10-33/ 2013-129.  

II  Ово решење доставити Управи за пољопривреду и развој села и Управи за 
финансије изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број :  _____________________       

У Нишу _________2013. године   

СКУПШТИНА   ГРАДА   НИША

                                                                                                 П Р Е Д С Е Д Н И К

               Проф. др Миле Илић
                                                                

              



Образложење

Управни одбор Фонда  за развој пољопривреде Града Ниша донео је  Програм 
Фонда за развој пољопривреде за 2013. годину, на седници Управног одбора Фонда 
за развој пољопривреде дана 01.04.2013. године, под бројем  10-33/2013-129. Исти је 
достављен Управи за пољопривреду и развој села на даљи поступак.

Чланом  8. Одлуке о Фонду за развој пољопривреде ("Службени лист града 
Ниша", брoj 1/96, 9/98 и 13/07) предвиђено је да Управни одбор Фонда за развој 
пољопривреде доноси годишњи Програм уз сагласност Скупштине града.

Програмом  Фонда за  развој  пољопривреде за  2013. годину  утврђене  су 
намене  и  износ  средстава које  су  у  складу  са Националним  програмом  за 
пољопривреду и Националним програмом руралног развоја. Одлуком о буџету Града 
Ниша за 2013 годину ("Службени лист града Ниша" број  108/2012), на позицијaма 
242,  243,  244,  245,  246,  247 обезбеђена  су  средства  у  износу  од  97.052.000,00 
динара за реализацију Програма.

 Имајући у виду да је  Програм Фонда за развој  пољопривреде у складу са 
важећим законским  прописима,  Управа за пољопривреду и развој села  предлаже 
доношење Решења као у диспозитиву.

УПРАВA ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
 И РАЗВОЈ СЕЛА

НАЧЕЛНИК

                Саша Стоиљковић
                



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 2013. годину  (Службени лист града Ниша" број 108/2012)  донео 
је дана 01.04.2013. године

ПРОГРАМ
 ФОНДА  ЗА РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ  
ЗА 2013. ГОДИНУ

      



Програмом Фонда за развој пољопривреде утврђују се намене и начин коришћења 

средстава  у циљу   унапређења пољопривреде и руралног подручја града Ниша. У  току 

2013. године планира се финансирање програма, пројеката и активности које су у складу са 

Националним програмом за пољопривреду и Националним програмом руралног развоја.

Град  Ниш  има  велики  потенцијал  у  сектору  пољопривредне  производње 

захваљујући  повољним  климатским  условима,  добрим  карактеристикама  земљишта  и 

расположивим  водним  и  природним  ресурсима,  као  и  за  свеукупни  рурални  развој. 

Пољопривреда је економска грана, која имајући у виду наведене повољне предуслове није 

довољно развијена, иако је препозната у стратешким документима као једна од основних 

стратешких праваца развоја и највећу развојну шансу региона југа Србије.  

Локална  самоуправа  мора  бити  креатор  и  промотер  развоја  пољопривреде  и 

руралног развоја. Стварањем  повољних услова у складу са потенцијалом и потребама, 

континуитетом  у  развојним  делатностима,  кадровским,  институционалним,  пословним 

решењима, финансијском подршком,   може се постићи складан развитак сеоског подручја 

на територији града Ниша.

Средства за реализацију Програма  Фонда обезбеђена су Одлуком о буџету града 

Ниша за 2013. годину  на буџетским позицијама 242, 243, 244, 245, 246 и 247 у износу од 

97.052.000,00 динара. У току 2013. године планира се финансирање  следећих програмских 

активности:
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Назив програма Износ

1. Програи  унапређења сточарства 9.413.400

1.1  Унапређење расног састава говеда на територији града Ниша 
4.941.000

1.2 Унапређење контроле и утврђивања репродуктивног статуса  
основног матичног запата говеда на територији града Ниша

500.000

1.3  Унапређење расног састава у овчарству, козарству и свињарству 500.000

1.4 Унапређење рада и функционисања матичних служби 1.452.400

1.5 Унапређење пчеларства –здравствене заштите пчела 1.200.000

1.6  Субвенционисање чувања  квалитетних приплодних женских 
грла говеда – јуница ( из програма вештачког осемењавања) за 2012.

820.000

2.Програм унапређења биљне производње 2.200.000

2.1  унапређења здравствене безбедности пољопривредних 
производа у биљној производњи

500.000

2.2 Успостављање демо плантажа у биљној производњи 1.700.000

3. Програм унапређења услуга у  пољопривредној производњи 6.313.600

3.1  Унапређење функционисања и планирање     развоја 
газдинства у складу са добром пољопривредном праксом

3.366.000

3.2 Дотација рада противградне заштите
2.634.000

3.3 Управљање ризицима у пољопривреди, осигурање производње 313.600

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

8.300.000

5. Програм  за побољшање живота и ширење економских 
активности у руралним подручјима

31.153.000

6. Програм субвенционисања  кредитних линија у  
пољопривредној производњи

3.000.000

7.  Програм успостављања производно – едукативних 
центра 

36.000.000

Трошкови платног промета 672.000

УКУПНО:
97.052.000
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1.   Програм унапређења сточарства   

Програмима унапређења сточарства  за 2013. годину стимулисаће се развој  оних 
делатности и сегмената производње који су процењени као стратешки најзначајнији за 
очување  и  унапређење  сточарства  и  диверзификацију  привредних  активности  у  овој 
области у руралним подручјима града Ниша.

  1.1  Унапређење расног састава говеда на територији града Ниша
       Реализацијом Програма унапређења сточартва у делу унапређења расног састава

говеда  на  територији  града Ниша  доприноси   се  убрзаном поправљању расног  састава 
говеда на територији града и убрзаном повећању производње млека код комерцијалних 
произвођача,  што доводи  и до повећања мотивисаности пољопривредника  да сачувају 
грла у производном запату и да почну да повећавају њихов број. Активности се реализују 
у сарадњи Управе за пољопривреду и развој села,  Пољопривредне саветодавне и стручне 
службе Ниш и ветеринарских станица и амбуланти које су регистроване за пружање услуге 
вештачког осемењавања на територији града. Сваке године се формира стручна Комисија 
за одабир  групе елитних  бикова сименталске и холштајн расе чије се   семе набавља и 
користи за вештачко осемењавање крава плоткиња на теритоирији града. Део средстава у 
узносу од 1.541.000 искорстиће се за измирење пренетих обавеза из предходне године, а 
преосталим средствима у износу од 3.400.000  омогућиће се набавка и примена семена за 
око 2.300 вештачких осемењавања. 

1.2 Унапређење контроле и утврђивања репродуктивног статуса основног  
     матичног запата говеда на територији града Ниша
Циљ ове методе је да се контрола и утврђивање 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.  Од посебног значаја је и да се у четвртој 
години  примене  ових  мера  установи,  на  репрезентативном  узорку,   просечан 
репродуктивни статистички статус производног запата. Предвиђено је да се за ову намену 
ангажују  стручњаци  Ветеринарског  института  Ниш  који  имају  неопходну  опрему  за 
ултразвучну дијагностику гравидитета и репродуктивних поремећаја, као најпоузданију од 
свих метода које се користе за ове намене. Укупна планирана средства  за ову меру износе 
500.000,00 динара.

1.3 Унапређење расног састава у овчарству, козарству и свињарству
Овом  мером  предвиђа  се  набавка   уматичених  мушких  приплодних  грла  у 

овчарству,  козарству  и  свињарству.  Мушка  приплодна  грла  носе  половину  гена  у 
популацији  тако  да  се  преко  ове  мере  врши унапређење  производних  особина  које  су 
битне  за  добијање  новог  квалитетног  потомства.  Набавком  ових  уматичених  мушких 
приплодних грла  се и матичним службама са наше територије знатно олакшава рад, а и 
сами одгајивачи ће имати користи од тога јер ће лакше остваривати право на субвенције 
које су везане за аграрни буџет Републике Србије. На овај начин ћемо унапредити расни 
састав у овчарству,  козарству и свињарству на територији града Ниша. Укупна сума за ове 
намене је 500.000,00 динара.

1.4 Унапређење рада и функционисања матичних служби
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С обзиром на значај  матичног књиговодства  за  послове селекције  и унапређења 
производних  особина  свих  врста  животиња,  без  чега  се  не  може  радити  на  повећању 
вредности  приплодних  животиња  овом  мером  је  предвиђена  подршка  раду  матичних 
служби са територије града Ниша. Континуиран рад матичних служби на територији града 
омогућава  крајњим  корисницима,  регистрованим  пољопривредним  газдинствима  да 
остварују субвенције по грлу. Поред тога, овом мером обухватиће се и праћење примена 
нових  технологија  исхране  грла  за  које  су  пољопривредници  обучавани  у  програмима 
едукација  предходних  година.  Путем  анализа  хранива  добиће  се  прецизни  подаци  о 
квалитету хранива и даваће се потребне препоруке за квалитетније оброке грла, што ће се 
позитивно  одразити  на  производњу.  Све  активности  биће  спроведене  у  сарадњи  са 
матичним службама које раде на територији града: ПД "Аграрсервис тим", КК "Нониус" 
Ветеринарска станица „Ниш“. Укупно планирана средства за ову меру износе 1.452.400 
динара,  а  део  средстава,  у  узносу  од  752.400,00  динара,  искорстиће  се  за  измирење 
пренетих обавеза из предходне године.

1.5 Унапређење пчеларства –здравствене заштите пчела
Српско  пчеларство  је  у  последњих  неколико  година   направило  прве  значајне 

кораке  у  организацији  извоза  меда,  и  то  пре  свега  на  тржиште  ЕУ.  Извозна  цена  је 
изузетно повољна, а потражња је толика да Србија не може да је задовољи, тако да је 
неопходно да у 2013. години  настави са подршком пчеларској производњи на територији 
града и помогне  и пчеларима Ниша да се укључе у ове процесе. Имајући у виду укупну 
ситуацију у нашем пчеларству и чињеницу да је болест Вароза један од најзначајнијих 
проблема   подршка  развоју  пчеларства  реализоваће  се  кроз  унапређење  здравствене 
заштите пчела. На овај начин  ће се брзо и ефикасно помоћи нашим пчеларима да обезбеде 
врхунски  квалитет  меда  који  је  неопходан  да  би  могли  да  постигну  конкурентност 
неопходну за извоз значајнијих количина меда. Реализација свих активности спроводиће 
се у сарадњи са удружењима пчелара и са стручњацима из Ветеринарског института Ниш.
Укупно планирана средства за ову меру износе 1.200.000,00 динара.

1.6 Субвенционисање чувања  квалитетних приплодних женских грла (из  
     програма вештачког осемењавања) за 2012.
Субвенционисање  чувања   квалитетних  приплодних  женских  грла  из  програма 

вештачког  осемењавања  је  мера  реализована  у  току   2012.  године  у  циљу мотивације 
произвођача  да    задржавају  квалитетна  женска  приплодна  грла  добијена  из  програма 
вештачког  осемењавања.  Средства  у  износу  од  820.000,00  динара  искорстиће  се  за 
измирење пренетих обавеза из предходне године.

2.Програм унапређења биљне производње

2.1 Унапређења здравствене безбедности пољопривредних производа у биљној  
     производњи
Програмом  унапређења  здравствене  безбедности пољопривредних  производа  за 

2013.  обухватиће  пре  свега  унапређење  пласмана  пољопривредних  производа  путем 
саветодавног  деловања  за  производњу здравствено безбедне  хране у  воћарству, 
виноградарству и  повртарству.  Реализоваће  се  путем  спровођења анализа  плодова  на 
остатке пестицида и тешких метала и анализа вина и ракија.  Анализе ће се  вршити у 
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акредитованим лабораторијама и поред анализираних параметара  садржаће и мишљење и 
тумачење резулзтата  као и препоруку за побољшање производног поступка  и добијање 
што квалитетнијих  и здравствено исправних производа. Укупна планирана средства  за 
ову меру износе 500.000,00 динара.  Коришћење средстава, број анализа вина,  ракија и 
плодова и обавезе корисника прецизираће се пратећим одлукама Управног одбора Фонда.

2.2 Успостављање демо плантажа у биљној производњи
У оквиру програма унапређења биљне производње реализоваће се активности на 

успостављању демонстрационе плантаже у воћарској производњи,  на  репрезентативном 
регистрованом  пољопривредном  газдинству,  на  површини  од  око  1  ха,  а  у  циљу 
успостављања  засада  са  комплетном  савременом  опремом и  контролисаним  условима. 
Успостављање  овакве  демо  плантаже  омогући  ће  лакшу  едукацију  произвођача  са 
територије  града  и  упознавање  са  савременом  технологијом  воћарске  производње   на 
самој  територији  града.  Укупно  планирана  средства  за  ову  меру  износе  1.700.000,00 
динара.

3. Програм унапређења услуга у  пољопривредној производњи

3.1 Унапређење функционисања и планирање развоја газдинства у складу са  
     добром пољопривредном праксом
Добра пољопривредна пракса подразумева примену знања у коришћењу природних 

ресурса  на  одрживим принципима како би се  произвела  сигурна,  здравствено-безбедна 
храна  и  други  пољопривредни  производи,  на  хуман  начин,  уз  обезбеђење  економске 
исплативости и друштвене стабилности. Принципима добре пољопривреде дефинисани су 
параметри  и  вредности  које  се  морају  поштовати  у  оквиру  производног  система, 
поштујући специфичан агро-екосистем у ком је смештен, а које периодично контролишу 
надлежне  институције.  Применом  принципа  добре  пољопривредне  праксе,  осим 
унапређења здравствене безбедности примарних производа, постиже се и позитиван утицај 
на заштиту животне средине, квалитет земљишта, воде и водотокова, здравље и добробит 
животиња,  безбедност  радне  снаге и  здравствену  заштиту. Потребно  је  познавати, 
разумети,  планирати,  мерити,  бележити,  контролисати  и  управљати  производним 
системом како би се остварили одређенин производни и еколошки циљеви.  
Средства опредељена за ове намене користиће се за 

- успостављање демонстрационих газдинстава и линија производње базираних на 
концепту добре пољопривредне праксе и приступу "праћења хране од њиве до трпезе" , за 
подршку  при  пројектовању  и  имплементацији  стандарда  и  стандардизације  на 
газдинствима - примена Global GAP-a,

-увођење основних принципа интегралне производње и заштите биља на одабраним 
културама, што подразумева  познавање екологије и динамике усева, познавање циклуса и 
динамике  развоја  штетних  организама  (мониторинг,  праћење  прагова  штетности  и 
разматрање  и примена свих мера заштите)  какао би се са што мањим бројем третмана у 
току  године  извршила  успешна  заштита  биљних  култура, уз  посебну   пажњу  у  делу 
заштите здравља људи и животне средине. 

Укупна планирана средства  за ову меру износе 3.366.000,00 динара, а део средстава 
у износу од  288.000 динара искористће се за измирењае обавеза из 2012. године.
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3.2 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, да 
делују  благовремено  и  ефикасно.  Противградна  сезона  траје  6  месеци  (15  април  –  15 
октобар). Изводи се са 14 противградних станица са по 2 стрелца по станици (28 стрелаца) 
за нишки атар. Планираним средствима извршиће се измирење обавеза из 2012. године у 
износу од 1.234.000 динара и дотирање рада стрелаца за 2013. годину  у скалду са одлуком 
Управног одбора Фонда.  Износ дотације  је  5.000,00 динара месечно у нето износу по 
стрелцу .

3.3 Управљање ризицима у пољопривреди, осигурање производње
Овом мером се врши подстицај пољопривредним произвођачима да осигурају своје 

усеве,   плодове,  вишегодишње  засаде,  расаднике  и  животиње  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 састоји се из 
финансирања дела трошкова полисе осигурања од 40% вредности полисе. Део средставау 
износу од 113.600,00 искорстиће се за измирење пренетих обавеза из предходне године.

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

Облици стицања нових знања – стручног усавршавања, могу бити различити,  али 
ће ангажовање средстава намењених за реализацију овог програма бити пре свега вођено 
принципом,  да  су  потенцијални  корисници  пољопривредници,  сеоско  становништво  и 
стручњаци  учесници  локалног  агросектора  који  ће  резултате  стручног  усавршавања 
користити  за  даљи  рурални  развој  на  подручју  града  Ниша.  Промоцијом  развојних 
потенцијала  и  потреба  села  подржаће  се  све  активности  везане  за  подизање  нивоа 
пласмана производа и услуга, сертификацију производа као и за развој села у образовном, 
здрвственом, културном, спортском, социолошком и осталим аспектима, који ће утицати 
на побољшање квалитета живота сеоског становништва. Средства  ће се користити за :

- Финансирање и подршку организацији студијских путовања,  стручних скупова, 
конференција, семинара,  предавања, стручних радионица, тренинга и других активности 
које су везане за стручно и техничко унапређење сеоског становништва, пољопривредних 
произвођача, пољопривредних стручњака и радника ресорних служби локалне самоуправе;

-  Финансирање   посете  и  учешћа  нишких  пољопривредника,  пољопривредних 
стручњака   и  радника  ресорних  служби  локалне  самоуправе  на  семинарима  и  другим 
стручним скуповима,  

-  Финансирање израде и објављивања едукативних и информативних материјала 
(постера,  брошура,  флајера,  обавештења,  конкурса  и  друго),  за  финансирање  и 
суфинансирање  едукативних,   стручних  и  промотивних   материјала  и  ТВ  емисија, 
штампања  стручних  књига  и  часописа,  за  набавку  стручне  литературе  и  претплату  на 
стручне часописе за кориснике са територије града, за израду стручних радова и програма;

-  Финансирање  учешћа и наступа пољопривредника,  пољопривредних удружења, 
стручних  служби,  представника  прераде  и  саме  локалне  самоуправе  на  сајмовима  и 
манифестацијама у земљи и иностранству; 
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-  Финансирање  и  организацију  Сајма  пољопривреде  -  Ниш  2013  са  пратећим 
манифестацијама на  сајму;

-  Финансирање и организовање манифестација и изложби на територији града које 
су  везане  за  презентовање  постигнутих  резултата  и  развојних  потенцијала  села, 
пољопривредне производње, прераде пољопривредних производа и пласмана производа и 
услуга, развој агроекотуризма и за све друге области развоја и живота села;

-  Финансирање  пројекта  „Тржишни  информациони  систем“  - за  сервисирање  и 
одржавање већ постојеће опреме (рачунарска и пратећа опрема, фотокопир апарат, факс, 
видео пројектор и др.) и  за одржавање  сајта www niskoselo.com

Опредељеним средствима плаћаће се трошкови превоза, исхране, смештаја,  закупа 
сале,  трошкови  обуке,  ангажовања  предавача,  потребног  канцеларијског  и другог 
потрошног  материјала,  котизације,   трошкови  закупа  излагачког  простора  и  пратећих 
услуга,  опремања штандова,  излагачких пропусница,  ангажовање потребне радне снаге, 
одржавања штандова,  израде промотивног материјала, маркетинга, као и  други трошкови 
који прате организацију напред наведених активности. Укупно планирана средства за ову 
меру  износе  8.300.000,00  динара,  а  део  средстава,  у  узносу  од  3.136.000,00  динара, 
искорстиће се за измирење пренетих обавеза из предходне године.

5. П  рограм  за побољшање живота и ширење економских активности у     
    руралним      подручјима  

Овим  програмом  на  сеоском  подручју  ће  се  подржати  пројекти  регистрованих 
пољопривредних  газдинстава  и  удружених  произвођача,  који  ће  приказати  развојну 
компоненту  у  биљној  и  сточарској  производњи,  преради,  као  и  у  области 
непољопривредних делатности и услуга. Реализација  Програма  за побољшање живота и 
ширење  економских  активности  у  руралним  подручјима  допринеће  унапређењу 
конкурентности  производа  кроз  повећање  продуктивности  и  ефикасности  производње, 
модернизацију процеса производње и пласмана, унапређење искоришћености капацитета 
производње,  успостављање  стандарда  квалитета  и  безбедности  хране.  Поред  тога 
допринеће развоју непољопривредних активности на селу,   производњи производа веће 
додате вредности а све у циљу повећања доходка и побољшање одрживих услова за живот 
сеоског становништва.

Унапређења воћарске,  виноградарске и винарске   производње  спроводиће се кроз 
субвенционисање набавке висококвалитетног садног материјала, наслона и жице, набавке 
специјализоване механизације,  опреме за наводњавање, опреме   за производњу, прераду, 
паковање и чување и друге  потребне  опреме  у циљу повећања површина  под воћем и 
виновом лозом, побољшањем сортимента и добијањем што квалитетнијих производа од 
воћа  и  грожђа.  Квалитетнији  производи  из  примарне  биљне  производње  предуслов  су 
постизања веће вредности продуката прерађивачке индустрије (вино, ракија, воћни сок и 
сл.).

Унапређење  ратарске  и  повртарске  производња  реализоваће  се  кроз 
субвенционисање  специјализоване  механизације,  набавке пластеника,  опреме  за 
пластенике, система за наводњавање, опреме  за производњу, прераду, паковање и чување 
призвода и друге потребне опреме са циљем подизања конкурентности производње, пре 
свега  у заштићеном простору, кроз модернизацију технологије узгоја и повећања приноса, 
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продужења  сезоне  гајења,  побољшања  квалитета  производа  и  постизања  разноврсније 
понуде поврћа и производа од поврћа.

Унапређење  сточарске  и  млекарске  производње  реализоваће  се  кроз 
субвенционисање набавке квалитетног приплодног материјала у говедарству,  овчарству, 
козарству  и  свињарству,  специјализоване  пољопривредне  механизације, адаптацијa 
смештајних објеката, опреме за млекарску производњу и производњу производа од млека 
и улагања у прерадне капацитета, а у циљу повећања броја квалитетних грла, количине и 
квалитета млека и производа од млека, у циљу унапређења конкурентности и постизања 
стандарда квалитета производа и стандарда за добробит животиња.

 Унапређење  и  развој  других  економских   активности  у  руралном  подручјима 
реализоваће се кроз подршку  развоју различитих врста активности, услуга  и сервиса на 
селу.  Подржаће се инвестиције које стварају могућност отварања нових радних места у 
руралном  подручју  или  модернизацију  већ  постојећих  активности  које  обухватају: 
директну продају домаћих производа на газдинству, пружање смештаја и других облика 
сеоског  туризма,  домаће  занате,  очување  традиције,  етно  баштине  и  аутохтоних 
производњи, очување и заштита животне средине и друге делатности важних за економски 
развој руралних средина 

Програм  за  побољшање живота  и  ширење економских  активности  у  руралним 
подручјима ће се реализовати према утврђеним критеријумима, које дефинише УО Фонда 
уз  сагласност  градоначелника.  Корисници  средстава  биће  изабрани  путем  конкурса. 
Укупно планирана средства за ову меру износе 31.153.000,00 динара, а део средстава у 
износу од 16.576.800,00 динара искористиће се за измирење пренетих обавеза из 2012. 
године.

6. Програм кредитирања пољопривредне производње

Кредитна  подршка  представља  врсту  подстицаја  којом  се  пољопривредним 
газдинствима омогућава лакши приступ коришћењу кредита код пословних банака и на 
тај  начин  се  стварају  повољнији  економски  услови  за  унапређење  инвестиционих 
активности  за  започињање  и  унапређење  пољопривредне  производње.  Краткорочно  и 
дугорочно  кредитирање  пољопривредне  производње  у  2013.  години  спроводиће  се 
субвенционисањем  камата  за  кредитне  линије. Крајњи  циљ  реализацијје  ове  мере  је 
побољшање структуре газдинства,  унапређење пласмана. и модернизација проиводње и 
унапређење конкурентности. УО Фонда ће донети Програм кредитирања и  критеријуме 
за  коришћење  кредита. Укупно  планирана  средства  за  ову  меру  износе  3.000.000,00 
динара.

7. Програм успостављања производно – едукативн  их    центра   

Програм  успостављања  производно  –  едукативних   центра предвиђа  наставак 
активности   на  реализација  пројекта  реконструкције  старе  зграде  школе у Каменици и 
њено претварање у модеран производно-едукативни винарско воћарски дом и  адаптацију 
и доградњу старе ветеринарске станице у Доњем Међурову и успоставњање производно – 
складишног, откупног и едукативног центра за повртарску производњу. 

Производно-едукативни  винарско  воћарски  дом  у  Каменици -   Вишевековну 
традиција  виноградарства  и  винараства  у  овом  крају  настављају  пољопривредни 
произвођачи, виноградари  из кутнског, матејевачког и сићевачког виногорја уложили су 
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значајна средства у нове засаде винове лозе, од којих се могу очекивати врхунска вина, са 
јасно  израженим  особинама  и  специфичностима  овог  региона. Постоји  потреба  за 
простором који пружа услове за његову производњу али и даљу едукацију  виноградара и 
винара. Успоставњањем производно-едукативног центра у Каменици  стичу се услови, да 
се  уз  стручну  помоћ,   производе  квалитетна вина,  да  се  произвођачи  саветују   и 
усавршавају  али  и  да  своје  производе  презентују  и  понуде  потенцијалним  купцима,  а 
представљао би и једну нову  туристичку понуду града.

Урађен је пројекат реконструкције овог објекта, којим су обухваћени сви садржаји 
и  пратећи  објекти.  Сам  објекат  је  пројектом  подељен  у  два  узајамно  зависна   дела: 
производни  и  едукативно-туристички. Производни  део  чине   просторије наменски 
опремљених  за  процес  производње  и  чување,  одлежавање и  неговање  вина,  енолошка 
лабораторија намењена   за  вршење  свих  врста  испитивања  неопходних  за  успешну 
производњу вина. У едукативно-туристичком делу винарско-воћарског дома одржаваће се 
предавања, презентације,  промоције,  саветовање, састанци и друге активности усмерене 
према  подизању  знања  и  вештина  произвођача.  Овај простор  ће  имати  и  функцију 
дегустационе  сале,  у  којој  ће  посетиоцима  бити  презентована  вина  произведена  у 
винарији.
Укупна процењена вредност изградње и опремања овог објекта је 51.000.000,00 динара.

Производно – складишни, откупни и едукативни центар за повртарску производњу 
у Горњем Међурову - Програм предвиђа адаптацију, реконструкцију, доградњу и опремање 
простора  у  Доњем  Међурову  за  потребе  пољопривредника  који  се  баве  повртарско- 
ратарском  производњом.  Планирано  је  да  се  постојећа  зграда  адаптира  у  простор  за 
едукацију, састанке, семинаре и простор за постављање и рад сетвеног стола (машине за 
усејавање ситног семена у контејнере за производњу расада).  Планирана је и изградња 
објекта  који  ће  служити  за  пријем,  класирање,  паковање,  расхлађивање повртарских  и 
воћарских производа намењених даљој продаји.  

Велики проблем пољопривредним произвођачима представља пласман производа 
јер сам обим појединачне производње је веома мали, а озбиљан купац има велике захтеве 
приликом куповине. У таквој ситуацији произвођач је лимитиран произодњом јер није у 
могућности  да  прода  (производи  се  углавном  пласирају  на  зеленим  пијацама)  свој 
производ који не задовољава стандарде великих купаца. Успостављањем откупног центра 
сви произвођачи би могли да планирају производњу, класирају своје производе, пакују и 
привуку  велике  купце  што  им  омогућава  и  проширивање  површина  под  засадима, 
отварање нових радних места и остваривање боље цене и већу зараду. Овај објекат би био 
монтажног  типа,  са  испуњеним  свим законским стандардима   и   условима  за  потребе 
извоза  пољопривредних производа у ЕУ и другим земљама. 

У току године планира се пре свега реализација изградње Производно-едукативног 
винарско-воћарског  дома  у  Каменици,  затим   израда  пројектне  документације  и 
отпочињање  радова  на  производно  –  складишном,  откупном и  едукативном центру за 
повртарску производњу у Горњем Међурову.

 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.

Т  рошкови платног промета  
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Трошкови накнаде за услуге које врши Управа за трезор за 2013. годину планирана 
су средства у износу од  672.000,00 динара.

Из  средстава  Фонда  за  развој  пољопривреде  за  измирење  обавеза  по  Програму 
Фонда из 2012. госине треба издвојити 24.760.800,00 динара, тако да расположива средства 
за програмске активности у току 2013. године износе 72.291.200,00 динара.

Број:  10- 33/ 2013- 129
У Нишу,  01.04.2013.

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА ЗА 
РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

ПРЕДСЕДНИК

Јелица Петровић
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