
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 23.11.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду
и рурални развој Града Ниша.

II Предлог одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални
развој Града Ниша 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: 1603-6/2013-03
У Нишу,  23.11.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



На основу чланова 64, 65, 66 и 67 Закона о буџетском систему ("Службени гласник
Републике  Србије"  број  54/09,  73/2010,  101/2011,  93/2012, 62/2013,  63/2013),  члана  13
Закона  о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник Републике
Србије" број 10/13) и члана 37. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008), 

Скупштина Града Ниша, на седници од _______ 2013.године, донoси  

О Д Л У К У
О ОСНИВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

 И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ГРАДА НИША

Оснивање Фонда

Члан 1.
Овом одлуком оснива се буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој Града

Ниша (у даљем тексту: буџетски фонд).  

Члан 2.
Овом одлуком уређује се:

1. сврха буџетског фонда,
2. време за које се буџетски фонд оснива,
3. надлежна управа одговорна за управљање фондом и
4. извори финансирања буџетског  фонда.

Сврха буџетског фонда

Члан 3.
Сврха оснивања буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша је

финансирање  програма,  пројеката  и  активности  у  области  унапређења пољопривреде,
руралног  развоја   и   свеукупног  економског  јачања становништва  на  сеоском подручју
Града Ниша.

 

Време за које се буџетски фонд оснива

Члан 4.
Буџетски фонд се оснива на неодређено време.

Надлежна управа одговорна за управљање буџетским фондом

Члан 5.
Управa надлежна  за  послове  пољопривреде  одговорна  је  управљање  буџетским

фондом, за законито и наменско коришћење средстава буџетског фонда.



Извори финансирања и средства за пословање буџетским фондом

Члан 6.
Средства за рад буџетског фонда обезбеђују се из:

1. апропријација обезбеђених у оквиру буџета Града Ниша за текућу годину;
2. наменских прихода буџета  (приходи остварени на основу међународне, регионалне

и  локалне   сарадње  и  сарадње  са  републичким  органима  на  програмима,  пројектима  и
другим активностима у области пољопривреде и руралног развоја);

3. других јавних прихода ( прилози, донације, поклони, помоћ, средстава остварена на
конкурсима за програме и пројекте и друга средстава у складу са Законом)

Коришћење средстава буџетског фонда

Члан 7.
Средства буџетског фонда ће се користити  за:
 - мере подршке зa спровођењe пољопривредне политике које се односе на директна

плаћања  у складу са Законом  о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и то за
премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње, регресе
за трошкове складиштења у јавним складиштима, регресе за репродиктивни материјал и то
само  за  вештачко  осемењавање  и  за  кредитну  подршку,  суфинансирање  камата  за
пољопривредне кредите, репроматеријала, куповине пољопривредне механизације, машина
у сточарству, воћарству и повртарству, куповину стоке, ветеринарских трошкова;

- инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда
квалитета;

 -  подршку програмима који се односе на одрживи рурални развој  и унапређење
руралне економије;

-  припрему и спровођење локалних акционих  планова руралног развоја, у складу са
стратешким документима које доноси Град Ниш и

- друге намене од значаја за пољопривреду и развој села Града Ниша.

Члан 8.
Средства  остварена  у  буџетском  фонду  користе  се  у  складу  са  Програмом

коришћења средстава који доноси Градско веће Града Ниша за текућу годину уз предходну
сагласност Министарства надлежног за послове пољопривреде, а у складу са Законом  о
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју.

Програм предлаже Управa надлежна за послове пољопривреде. 

Члан 9.
Управa надлежна  за  послове  пољопривреде,  у  складу  са  законом  и  другим

прописима  а на основу Програма коришћења средстава  доноси решења којима утврђује
критеријуме за избор корисника средстава фонда за текућу годину. 

Градоначелник Града Ниша даје сагласност на решење из претходног става. 
Послове  расподеле  и  контроле  управљања  средствима  буџетског  фонда  врши

Комисија коју образује Градоначелник Града Ниша.

Члан 10.
Начелник Управе надлежне за послове пољопривреде овлашћен је за располагање

средствима са евиденционог рачуна фонда и одговоран је за њихово законито и наменско
коришћење.



Члан 11.
Управa надлежна  за  послове  пољопривреде  подноси   годишњи  извештај   о

коришћењу  средстава  буџетског  фонда  Градском  већу  Града  Ниша  по  истеку  текуће
буџетске године.

Члан 12.     
На  крају текуће године неискоришћена средства са рачуна  буџетског фонда преносе 

се у наредну буџетску годину.

Члан 13. 
Буџетски  фонд  као  евиденциони  рачун  у  оквиру главне  књиге  трезора,  у  оквиру

раздела Управе надлежне за послове пољопривреде, отвара Градоначелник Града Ниша.

Члан 14.
Стручне,  административне  и  друге  послове  за  буџетски  фонд  обављају  Управa

надлежна за послове пољопривреде и Управа надлежна за послове финансија.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 15.
Одлука о Фонду за развој пољопривреде града Ниша (''Службени лист Града Ниша'',

брoj 1/1996, 9/1998 и 13/2007) престаје да важи од дана примене ове одлуке.
Права и обавезе настале на основу Одлукe о Фонду за развој пољопривреде Града

Ниша (''Службени лист Града Ниша'',  брoj 1/1996, 9/1998 и  13/2007),  даном ступања на
снагу ове одлуке преносе се на буџетски фонд.

Даном  примене  ове  одлуке  престаје  са  радом  Управни  одбор  Фонда  за  развој
пољопривреде (''Службени лист Града Ниша'' број 74/2013).

Члан 16.
Ова одлука ступа  на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу

Града Ниша'' a примењиваће се  од 01.01.2014. године.

Број: ___________________
У Нишу, ___________ 2013. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 

ПРЕДСЕДНИК

       Проф. др Миле Илић



О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Правни основ предлога ове одлуке садржан је у одредбама чланова 64, 65, 66 и 67
Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије" број 54/2009, 73/2010,
101/2011, 93/2012,) према којима се буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој Града
Ниша дефинише као евиденциони рачун у оквиру главне књиге трезора Града Ниша.

У складу са законском регулативом, предлогом одлуке утврђена је сврха оснивања
буџетског фонда, време за које се буџетски фонд оснива, надлежне управе одговорне за
управљање буџетским  фондом, извори финансирања буџетског  фонда и  начин коришћења
средстава буџетског фонда.

Годишњи  Програм  коришћења  средстава  буџетског  фонда  доноси  Градско  веће
Града Ниша за текућу годину уз предходну сагласност Министарства надлежног за послове
пољопривреде, а у складу са Законом  о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
("Службени гласник РС" број 10/13) и другим прописима.

Управa надлежна  за  послове  пољопривреде,  у  складу  са  законом  и  другим
прописима  а на основу Програма коришћења средстава  доноси решења којима утврђује
критеријуме за избор корисника средстава Фонда за текућу годину. 

Ступањем  на  снагу  ове  одлуке  престаје  да  важи Одлука  о  Фонду  за  развој
пољопривреде Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', брoj 1/1996, 9/1998 и 13/2007), а
сва права и финансијске обавезе настале на основу Одлукe о Фонду за развој пољопривреде
Града Ниша  биће пренете на буџетски фонд. Управни одбор Фонда за развој пољопривреде
(''Службени лист Града Ниша'' број 74/2013) престаје са радом даном од дана примене ове
одлуке.

УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА

НАЧЕЛНИК

Саша Стоиљковић


