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 20.03.2014. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Утврђује се Предлог решења којим се усваја Извештај Фонда за развој
пољопривреде за 2013. годину.
II Предлог решења којим се усваја Извештај 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, одређују се Саша Стоиљковић, начелник Управе за пољопривреду и развој села.

Број: 365-1/2014-03
У Нишу, 20.03.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Зоран Перишић

На основу члана 37. став 1. тачка 24. Статута Града Ниша (″Службени
лист Града Ниша″, број 88/08),
Скупштина Града Ниша, на седници од ________2014. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I
УСВАЈА СЕ Извештај Фонда за развој пољопривреде за 2013. годину,
који је донео Управни одбор Фонда за развој пољопривреде на седници од
30.12.2013. године, под бројем 10- 33/2013-747.
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

Образложење
Управни одбор Фонда за развој пољопривреде, усвојио је Извештај
Фонда за развој пољопривреде за 2013. годину на седници од 30.12.2013.
године, под бројем 10- 33/2013-747.
У Извештају Фонда за 2013. годину дат је преглед намене средстава и
преглед утрошених средстава у 2013. години. Укупно реализована средства у
току 2013. години износе 33.444.498 динара. Пренете обавезе, у износу од
13.417.404 динара, биће измирене у току 2014. године из средстава буџетског
Фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша, на основу Одлуке о
оснивању буџетског Фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша
(''Службени лист Града Ниша'', бр. 90/2013).
Ступањем на снагу Одлуке о оснивању Буџетског фонда за
пољопривреду и рурални развој Града Ниша престала је да важи Одлука о
Фонду за развој пољопривреде (''Службени лист Града Ниша'', брoj 1/1996,
9/1998 и 13/2007), а сва права и обавезе настале на основу Одлуке о Фонду за
развој пољопривреде пренета су на Буџетски фонд.
Имајући у виду да је Извештај о раду Фонда сачињен у складу са
важећим прописима, Управа за пољопривреду и развој села
предлаже
доношење Решења као у диспозитиву.
УПРАВA ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
И РАЗВОЈ СЕЛА

НАЧЕЛНИК
Саша Стоиљковић

На основу члана 8. Одлуке о Фонду за развој пољопривреде ("Службени лист Града
Ниша", брoj 1/1996, 9/1998 и 13/2007),
Управни одбора Фонда за развој пољопривреде, на седници од 30.12.2013. године, доноси

Извештај
Фонда за развој
пољопривреде за 2013.
годину

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 79/2012) на седници
одржаној дана 01.04.2013. године, донео је Програм Фонда за развој пољопривреде за 2013.
годину. Сагласност на Програм Фонда за развој пољопривреде за 2013. годину дала је
Скупштина Града 16.04.2013. године.
Програмом Фонда за развој пољопривреде утврђене су намене и начин коришћења
средстава у складу са Националним програмом за пољопривреду и Националним програмом
руралног развоја
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
динара. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2013. годину средства
на позицији 247 су умањена за 35.000.000 динара тако да су износила 62.052.000 динара.
Програмом Фонда за развој пољопривреде за 2013. годину планирано је финансирање
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Назив програма

Планирана
средства

Уговорене
обавезе

Реализова
но у 2013.

Обавезе које
се преносе у
2014.

(пренете из
2012. и
уговорене у
2013.)

1. Програи унапређења сточарства

9.413.400

7.514.045

6.454.285

1.059.760

1.1 Унапређење расног састава говеда
на територији Града Ниша

4.941.000

4.435.301

3.439.821

995.480

500.000

156.852

92.572

64.280

500.000

20.000

20.000

00

1.452.400

884.400

884.400

00

1.200.000

1.197.492

1.197.492

00

820.000

820.000

820.000

00

2.200.000

1.677.232

377.232

1.300.000

500.000

00

00

00

1.700.000

1.677.232

377.232

1.300.000

6.313.600

3.095.568

1.851.833

1.243.735

3.366.000

343.450

343.450

00

2.477.418

1.233.683

1.243.735

313.600

274.700

274.700

00

8.300.000

6.089.214

5.817.242

271.972

1.2 Унапређење контроле и утврђивања
репродуктивног статуса основног
матичног запата говеда на територији
Града Ниша
1.3 Унапређење расног састава у
овчарству, козарству и свињарству
1.4 Унапређење рада и функционисања
матичних служби
1.5 Унапређење пчеларства
–здравствене заштите пчела
1.6 Субвенционисање чувања
квалитетних приплодних женских грла
говеда – јуница ( из програма вештачког
осемењавања) за 2012.
2.Програм унапређења биљне
производње
2.1 унапређења здравствене
безбедности пољопривредних производа
у биљној производњи
2.2 Успостављање демо плантажа у
биљној производњи
3. Програм унапређења услуга у
пољопривредној производњи
3.1 Унапређење функционисања
и планирање развоја газдинства
у складу са добром
пољопривредном праксом
3.2 Дотација рада противградне
заштите
3.3 Управљање ризицима у
пољопривреди, осигурање производње
4. Програм едукације и
организованости
пољопривредника и пољопривредних
стручњака и промоција развојних
потенцијала и потреба села

2.634.000

9.541.937

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

31.153.000

27.232.350

17.690.413
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*наведена средства су умањена ребалансом са 36.000.000 на 1.000.000 динара

1. ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СТОЧАРСТВА
Програмoм унапређења сточарства за 2013. годину планирна је подршка и 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 поправљању расног састава говеда на територији
Града и 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. Групе
елитних бикова сименталске и холштајн расе чије се семе набавља и користи за вештачко
осемењавање крава плоткиња на територији Града одабране су у сарадњи са регионалном
матичном службом.
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 2013. године у
периоду од 01.01.2013 до 30.10.2013. године извршена су 2007 вештачка осемењавања, а до
краја године процена је да ће бити још око 350 осемењавања.
У току 2013. године измирене су пренете обавезе из 2012. године у износу од 1.521.416
динара и обавезе за осам месеци из 2013. године у износу од 1.918.405 динара. Субвенција
вештачког осемењавања крава за преостала три месеца, у износу од 995.480 динара биће
исплаћена у току 2014. године из средстава буџетског Фонда за пољопривреду и рурални развој
Града Ниша, а на основу Одлуке Скупштине Града Ниша о оснивању буџетског Фонда за
пољопривреду и рурални развој Града Ниша (Службени лист Града Ниша 90/2013).
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 што значајно смањује финансијске производне резултате и мотивацију
пољопривредника да даље унапређују проиводњу.
Унапређење контроле репродуктивног статуса основног матичног запата говеда на
територији Града Ниша реализовано је у сарадњи са стручњацима Ветеринарског института Ниш
који имају неопходну опрему за ултразвучну дијагностику гравидитета и репродуктивних
поремећаја. У току 2013. године урађена су 152 ултразвучна прегледа, a свака појединачна
контрола субвенционисана је са 864 динара у нето износу и укупне створене обавезе износе
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динара. Реализована су средства у износу од 92.572 динара, а у току 2014. године, из средстава
буџетског Фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша, измириће се још 64.280 динара.

1.3 Унапређење расног састава у овчарству, козарству и свињарству
Овом мером билa је предвиђена набавка уматичених мушких приплодних грла у
овчарству, козарству и свињарству. Утврђени су критеријуми за доделу средстава за унапређење
расног састава у овчарству, козарству и свињарству кроз набавку квалитетних мушких
приплодних грла и у складу са Критеријумима расписан је конкурс за доделу средстава. На
конкурс је пристигла само једна пријава, тако да су обавезе створене, и измирене по овој мери
20.000 динара.
1.4 Унапређење рада и функционисања матичних служби
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 и истовремено је обухваћено и праћење примене нових технологија исхране грла за
које су пољопривредници обучавани у програмима едукација предходних година. Путем анализа
хранива добијају се подаци о квалитету хранива и на основу тога матичне службе дају
препоруке за квалитетније оброке грла. Активности су биле реализоване у сарадњи са матичним
службама које раде на територији Града: ПД "Аграрсервис тим", КК "Нониус" и Ветеринарска
станица „Ниш“. У току 2013. године измирене су пренете обавезе из 2012. године у износу од
752.400 динара, урађено је укупно 20 анализа сточних хранива (12 анализа концентроване
сточне хране и 8 анализа конзервиране сточне хране). Износ средстава за спроведене анализе у
2013. години износи 132.000 динара и реализована су у току године.
1.5 Унапређење пчеларства –здравствене заштите пчела
Пчеларство је у последњих неколико година направило прве значајне кораке у
организацији извоза меда, и то пре свега на тржиште ЕУ по изузетно повољној цени. Имајући у
виду чињеницу да је један од најзначајнијих проблема пчеларства болест Вароза подршка
развоју ове пољопривредне гране реализовала се кроз унапређење здравствене заштите пчела.
Извршена је набавка лека Апигуард, који има пуну ефикасност на узрочнике ове болести, а
испуњава све критеријуме за коришћење и у органској производњи. Закључени су уговори са
Удружењем пчелара "Ниш" и са Друштвом пчелара "Матица" и извршена расподела 4.790
паковања лека члановима удружења. Укупно ангажована средства за реализацију ове активности
у 2013. години износе 1.197.492 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 динара реализована су као пренете обавезе из 2012. године.
2.ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА БИЉНЕ ПРОИЗВОДЊЕ
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2.2 Успостављање демо плантажа у биљној производњи
У оквиру програма унапређења биљне производње планиране су активности на
успостављању демонстрационе плантаже у воћарској производњи на репрезентативном
регистрованом пољопривредном газдинству. УО Фонда је уз сагласност Градоначелника донео
Критеријуме за коришћење средстава за успостављање демонстрационог засада. У складу са
Критеријумима расписан је Конкурс. Стручна комисија је извршила избор газдинства у оквиру
кога ће се успоставити демо плантажа и то је савремени засад трешње на површини од 0,85 ha на
подлози Гизела 6 са размаком садње 3,8 x 2 m и сортама Бурлат и Лапинс са успостављеним
системом за наводњавање. Средства Фонда, у износу од 1.300.000 динара ће се искористити за
постављање противградне мреже. Успостављање овакве демо плантаже омогући ће лакшу
едукацију произвођача са територије Града и упознавање са савременом технологијом воћарске
производње на самој територији Града.
Средства у износу од 1.300.000 динара реализоваће се у току 2014. године из средстава
буџетског Фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша. У току 2013. години средства у
износу од 377.232 динара искоришћена су за измирење обавеза из предходне године, односно за
успостављање демо засада на газдинству које је изабрано у току 2012. године.
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. 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.
У току 2013. године активности су спроведене у виду почетних едукација из ове области,
а део средстава у износу од 343.450 динара искоришћен је за измирењае обавеза из 2012. године.
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) и
изводила се са 12 противградних станица са по 2 стрелца по станици (24 стрелаца) за нишки атар.
У току 2013. године извршено је измирење обавеза из 2012. године у износу од 1.233.683 динара
и закључени су уговори о дотирању рада стрелаца за 2013. годину у скалду са одлуком Управног
одбора Фонда. Износ дотације је 5.000 динара месечно у нето износу по стрелцу и средства за
ову намену, у укупном износу од 1.243.735 динара, биће реализована у току 2014. године из
средстава буџетског Фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша.
3.3 Управљање ризицима у пољопривреди, осигурање производње
Овом мером се врши подстицај пољопривредних произвођача да осигурају своје усеве,
плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње чиме се обезбеђује стабилност дохотка и
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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. У току 2013. године део средстава у износу од 113.560 дин
искоришћен је за измирење пренетих обавеза из предходне године. Уговорене су субвенције
полиса за 15 корисника у износу од 161.140 динара и измирене у току године.

4.ПРОГРАМ ЕДУКАЦИЈЕ И ОРГАНИЗОВАНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИКА И
ПОЉОПРИВРЕДНИХ СТРУЧЊАКА И ПРОМОЦИЈА РАЗВОЈНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА И
ПОТРЕБА СЕЛА
Програмом едукације и организованости пољопривредника и пољопривредних стучњака
и промоцијом развојних потенцијала и потреба села у току 2013. године подржане су следеће
активности:
- „Сајамски дани-Ниш 2013" који су, у организацији Управе за пољопривреду и развој села,
одржани у периоду од 21.09. до 04.10. 2013. године. У оквиру сајмских дана одржане су
XV Републичка изложба коза, X Републичка изложба оваца, сајам сирева, изложба вина и
производа од грожђа, изложба домаће радиности, изложба производа од воћа, поврћа и
лековитог биља, изложба меда и пчелињих производа, изложба цвећа и дендро
материјала. Укупна средства ангажована за сајамске дане износе 1.211.490 динара;
- Трећи фестивал полена “Нишка Бања 2013“ у организацији Удружења Сува планина
Нишка Бања - 50.000 динара;
- Манифестација "Дан за шљиву", одржана 03.08.2013. у организацији Удружења "Воћар"
Хум, - 50.000 динара;
- Манифестација „Етно сусрети“ у Нишкој Бањи, одржана од 06.09. до 07.09.2013. у
организацији Удружења "Круна"- 50.000 динара;
- Манифестација "Лето у Топоници“ у организацији Удружења "Група Кобра", одржана
01.07. до 15.07.2013 године -25.000 динара;
- Манифестација виноГрадара и винара Свети Трифун „Пантелеј“
у сарадњи са
Удружењем воћара виноГрадара и подрумара "Чегар" и ГО Пантелеј - 107.400 динара;
- Манифестација виноГрадара и винара „Св. Трифун –дани вина и мерака“ у сарадњи са ГО
Нишка Бања– 130.000 динара;
- Сајам вина и гастрономије у организацији „Позорница“, који је одржан 30.07.2013. године
– 50.000 динира;
- Манифестација Сабор ловаца "Лесковик 2013" у организацији Ловачког Удружења
„Ниш“ , одржана 20.04.2013. године – 123.500 динара;
- Манифестација „Салон вина и чоколаде“ у организацији „Промедиа“ Ниш, одржана је 15.
и 16. 03. 2013. године - 20.000 динара;
- Манифестација „Нај зимница“ у организацији Удружења угоститељских и туристичких
посленика Ниш одржана је 12.10. 2013. године - 30.000 динара;
- Манифестација „Матејевачка берба“, у организацији Друштва за организовање својих
чланова на активностима поводом изГрадње села Доњи Матејевац, одржана је 21.09. 2013.
године - 50.000 динара;
- Скуп „Летња еко школа – упознај Србију“, у организацији Планинарског друштва
Јелашничка клисура - Истраживачка станица Јелашница, одржан у периоду од 12
до16.07.2013 и од 07.09. до 08.09.2013-16.000 динара;
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-

-

Суфинансирање Пројекта успостављање "ЗОО Кутак" који реализује Удружење за
заштиту, одгој и проучавање животиња „ЗОО Планет“- 80.000 динара;
Суфинансирана је реализација едукативне емисије за потребе локалног сеоског
становништва "Наша села" за осам месеци - 400.000 динара;
Набавка и диструбуција стручниог часописа "Добро Јутро" – 40.320 динара;
Посета новосадском сајму пољопривреде за пољопривредне произвођаче са територије
Града организована је у сарадњи са Градским општинама - 95.238 динара;
Одржавање сајта www.niskoselo.соm – 6.958 динара;
Штампање материјала –налепница за обележавање механизације набављене од додељених
подстицајних средстава - 9.000 динара;
Сервисирање опреме ТИС-а -32.076 динара;
Посета представника локалне самоуправе Града Ниша Министарству пољопривреде,
шумарства, заштите животне средине и водопривреде Републике Аустрије у склопу
наставка сарадње са аустријским Федералним пољопривредним кластером. Делегација је
посетила и пољопривредни сајам INTER-AGRAR у Wieselburger Messe-у, упознала се са
системом функционисања машинских прстенова и одржала радне састанке са
руководиоцима водећих институција из области сточарства и ветерине, као што су
BIOMEDICA GRUPPE, AMA Agrar Markt Austria, NOE GENETIK и ZAR - 309.900
динара;
Учешће одгајивача коза са територије Града
на интернационалном семинару о
могућностима развоја козарства у Владичином Хану - 11.905 динара;

Средствима у износу од 3.190.427 динара измирене су обавезе из 2012. године. За
реализоване активности у току 2013. године измирене су обавезе у износу од 2.626.815, а део
средстава у износу од 271.972 динара, биће исплаћен у току 2014. године из средстава буџетског
Фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша.
5.ПРОГРАМ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ЖИВОТА И ШИРЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ
АКТИВНОСТИ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА реализован је кроз подршку пројектима
регистрованих пољопривредних газдинстава и удружених произвођача, који су приказали
развојну компоненту у биљној и сточарској производњи, преради, као и у области
непољопривредних делатности и услуга.
Критеријуми за коришћење подстицајних средстава за реализацију Програма за побољшање
живота и ширење економских активности у руралним подручјима за 2013. годину донети су на
седници Управног одбора Фонда за развој пољопривреде дана 15.08.2012. године, а
Градоначелник је дао сагласност 21.08.2013. године. Конкурс за избор корисника подстицајних
средстава објављен је 02.09.2013. године и трајао је до 23.09.2013. године. Образована је
стручна Комисија са задатком да изласком на терен, утврди параметре наведене у конкурсним
пријавама, изврши бодовање сваког захтева и сачини предлог ранг листе. У конкурсном року
приспело је 165 пријава, а средства су одобрена за 151 корисника и то:
Програм 1. Набавка и инсталација опреме за наводњавање - 36 корисника,
Програм 2. Подизање вишегодишњих засада - 3 корисника,
Програм 3. Набавка нове специјализоване механизације - 77 корисника,
Програм 4. Набавка специјализоване опреме за прикупљање, чување и прераду млека и
млечних производа - 6 корисника,
Програм 5. Набавка специјализоване опреме за пчеларску производњу и паковање меда
као и квалитетних матица и ројева - 16 корисника,
Програм 6. Подршка пољопривредним газдинствима за почетне инвестиције у
пољопривредну производњу - 10 корисника,
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Програм 7. Унапређење и развој других активности у руралним подручјима - 3 корисника.
Укупна вредност подстицајних средстава, коју је одобрио УО Фонда за развој
пољопривреде на седници од 29.10.2013. године, износи 11.674.268,33 динара. Од даље
реализације одобрених средстава одустало је четири корисника, тако да је укупна вредност
закључених уговора о додели подстицајних средстава 11.315.928 динара.
У току 2013. године исплаћена су подстицајна средства одобрена по Конкурсу у 2012.
години у износу од 15.916.422 динара. Одобрена подстицајна средстава по Конкурсу из 2013.
године у износу од 11.315.928 динара, део средстава за 32 корисника у износу од 1.773.991 динара
је исплаћен, а део средстава у износу од 9.541.937 динара биће исплаћен у току 2014. године из
средстава буџетског Фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша.
6. Програм кредитирања пољопривредне производње 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 унапређење пољопривредне производње. Програм кредитирања
пољопривредне производње реализован је кроз субвенцију камате за краткорочне кредите у
сарадњи са изабраним пословним банкама AIK banka a.d. Ниш и Оpportunity bank.ад Нови Сад.
Корисници ове мере су у обавези да врате главницу дуга и покрију трошкове обраде кредитног
захтева, док се целокупан износ камате исплаћује из средстава Фонда за развој пољопривреде.
Право на коришћење субвенционисане кредитне линије имали су носиоци регистрованих
пољопривредних газдинстава са територије Града Ниша, а кредит се могао користити за
реализацију јесењих сезонских активности у пољопривредној производњи, набавку механизације
и опреме за пољопривредну производњу, опреме за прераду, чување и пласман
пољопривредних производа. У току 2013. године овом мером обухваћено је 37 корисника.
Укупан износ субвенционисане камате је 727.623 динара и исплаћен је у току 2013. године, а
укупна ангажована кредитна средства пословних банака износе 7.174.028 динара.
7. Програм успостављања производно – едукативних центра
У току 2013. године извршено је измирење обавеза из 2012. године за припрему техничке
документације за успостављање производно едукативног винарско воћарског дома и израду
главног пројекта у износу од 298.770 динара.
Трошкови платног промета
Трошкови накнаде за услуге које врши Управа за трезор за 2013. годину изноосе 227.100
динара.
Од укупно опредељених средстава из буџета Града за 2013. годину у износу од 62.052.000
динара, за Програм Фонда за развој пољопривреде у 2013. години реализовано је 33.444.498
динара, односно 54 % средстава, а средства у износу од 13.417.404 динарa биће измирена у току
2014. године из средстава буџетског Фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша, на
основу Одлуке Скупштине Града Ниша о оснивању буџетског Фонда за пољопривреду и
рурални развој Града Ниша (Службени лист Града Ниша 90/2013).
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Број: 10- 33/ 2013-747
У Нишу, 30.12.2013.
УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА ЗА
РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ПРЕДСЕДНИК
Јелена Стаменковић Фехервари
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