
На  основу члана  13.  Закона о подстицајима  у  пољопривреди  и  руралном  развоју
(''Службени гласник  Републике Србије ''  број 10/13), члана 8. Одлуке о оснивању Буџетског
фонда  за пољопривреду  и рурални развој Града Ниша ("Службени лист  Града Ниша"  број
90/2013),  члана 72. Пословника о раду  Градског већа Града  Ниша  (“Службени лист  Града
Ниша”  број 1/2013), 

По  прибављеном  Решењу  о  давању  претходне  сагласности  Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде (број 401-00-00068/2014-09 од 31.3.2014.године),

Градско веће Града Ниша,  на седници од 07.04.2014. године, доноси

П  Р  О  Г  Р  А  М 
МЕРА ПОДРШКЕ

 ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ

ГРАДА НИША  ЗА 2014. ГОДИНУ

      Јануар,  2014. године



Овим  програмом  уређује  се  коришћење  средстава  Буџетског  фонда  за
пољопривреду  и  рурални  развој  Града  Ниша  као  подршке   за  спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Ниша за
2014.  годину,  у  складу  са  одредбама  Закона о  подстицајима  у пољопривреди  и
руралном развоју.

Пољопривредна  политика  и  политика  руралног  развоја  Републике  Србије
обухвата  низ  мера  и  активности  које  предузимају  надлежни  органи  у  циљу
обезбеђивања  квалитетне  и  здравствено  исправне  хране,  јачања  конкурентности
пољопривредних  производа  на  тржишту,  подизања  нивоа  животног  стандарда
пољопривредника, пружања подршке руралном развоју и  заштити животне  средине
од негативних утицаја пољопривредне производње. 

Законом о  подстицајима  у  пољопривреди  и  руралном  развоју  уређени  су
начини остваривања пољопривредне политике, врсте подстицаја у пољопривреди и
руралном развоју, услови за остваривање права на подстицаје, корисници постицаја
и евидентирање односно Регистар подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Захваљујући  повољним  климатским  условима,  добрим  карактеристикама
земљишта  и  расположивим водним  и  природним ресурсима,  Град  Ниш  поседује
велики  потенцијал  у  сектору  пољопривредне  производње.  Због  тога  су
пољопривреда и  рурални  развој  у  локалним стратешким документима препознати
као  један  од  приоритетних  праваца  развоја  и  највећa шансa југа  Србије  и  Града
Ниша као регионалног центра.  

Град Ниш настоји да, у сарадњи са републичким и другим ресорним органима,
иницира развој пољопривреде на својој територији предузимањем активности које су
усмерене  на  раст  пољопривредне  производње,  у  складу  са  постојећим
потенцијалима, законима и осталим прописима. 

Планом руралног развоја Нишавског округа  2012-2021 (''Службени лист града
Ниша'' број 71/12), дефинисани су кључни правци развоја пољопривреде и руралног
подручја Града Ниша и Нишавског округа.

У  том  смислу,  Програмом  мера  подршке  за  спровођење  пољопривредне
политике и политике руралног развоја за територију Града Ниша, утврђује  се намена
и  начин  коришћења  средстава  у износу од  43.700.000 динара, која  су Одлуком  о
буџету Града Ниша  за  2014. годину (''Службени  лист  Града  Ниша'' број  95/2013),
опредељена на буџетским позицијама 271, 272, 273, 274, 275 и 276 за Буџетски фонд
за пољопривреду и рурални развој Града Ниша .  

Наведена средства ће се користити за реализацију Програма мера подршке за
спровођење  пољопривредне  политике и  политике руралног развоја  за  територију
Града Ниша  за 2014. годину и то кроз подршку  следећих програмских активности:
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Назив програма Износ

1.  Програм  унапређења сточарства 4.190.000

1.1. Унапређење расног састава говеда на територији Града Ниша 3.640.000 

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

250.000

1.3.   Унапређење расног састава у овчарству, козарству и 
свињарству

300.000

2. Програм унапређења биљне производње - Успостављање 
демо плантаже у биљној производњи 

1.300.000

3.  Програм унапређења услуга у  пољопривредној производњи
3.600.000

3.1 Дотација за рад стрелаца противградне заштите
2.775.000  

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

225.000 

3.3 Управљање ризицима у пољопривреди, осигурање производње
600.000

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

5.000.000

5. Програм  за побољшање живота и ширење економских 
активности у руралним подручјима 17.910.000

6. Програм субвенционисања  кредитних линија у  
пољопривредној производњи

6.000.000

7.  Програм успостављања производно – едукативних 
центара 

5.000.000

Трошкови платног промета 700.000

УКУПНО: 
43.700.000
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1.  ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СТОЧАРСТВА  

Програмом унапређења  сточарства  за  2014. годину, стимулисаће се  развој
делатности  и сегмената производње који су најзначајнији за очување и унапређење
сточарства на теритирији  Града Ниша, и то:

  1.1  Унапређење расног састава говеда на територији Града Ниша
       Реализацијом Програма  унапређења  сточарства  у делу  унапређења

расног  састава  говеда  на  територији  Града  Ниша  доприноси   се  убрзаном
поправљању расног састава  говеда  на територији  града  и  повећању производње
млека  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, ветеринарских станица
и  амбуланти  које  су  регистроване  на  територији  Града  Ниша, пружају  услуге
вештачког  осемењавања  приплодних  грла  говеда  и  прихватају  услове
субвенционисања.  Регистрована  пољопривредна  газдинства,  као  власници
приплодних грла, односно корисници субвенције имају могућност избора пружаоца
услуга .

Унапређење расног састава говеда спроводи се коришћењем семена елитних
бикова  Симентал  и  Холштајн  расе, по  предлогу  Пољопривредне  саветодавне  и
стручне  службе Ниш која има улогу регионалне одгајивачке службе и чија је обавеза
спровођење препоруке рејонизације приплодних мушких грла говеда.

Из  средстава  Буџетског  фонда  за  пољопривреду  и  рурални  развој,  у току
2014.  године  субвенционисаће  се  прво  и  друго  осемењавање.  При  првом
осемењавању субвенционисаће се набавка семена и део манипулативних трошкова
ветеринара, а  у другом  осемењавању само набавка семена. Субвенција износи до
50% наведених трошкова  без  ПДВ-а  и  у зависности  од  порекла појединачне дозе
семена и  реда  осемењавања, субвенција ће износити  од  250  до  1300 динара по
осемењавању приплодног грла. 

Укупна  средства  планирана  Буџетским фондом  за пољопривреду  и  рурални
развој  за  реализацију  ове  програмске  активности  у  току  2014.  године,  износе
3.640.000 динара, од  којих ће се износ од 995.479 динара,  искорстити за измирење
обавеза које су настале за ову намену по Програму Фонда за развој пољопривреде
Града  Ниша   за 2013. годину.   Средствима  у износу  од  2.644.521 омогућиће  се
набавка  и  примена  семена  за  око  2000 вештачких  осемењавања  женских
приплодних грла. 

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

Унапређење  контроле  и  утврђивања  репродуктивног  статуса  основног
матичног  запата  говеда  на  територији  Града  Ниша,  надовезује  се  на  програмску
активности Унапређење расног састава говеда на територији Града Ниша. Циљ ове
програмске активности   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. Унапређење
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контроле  и  утврђивања  репродуктивног статуса  основног матичног запата  говеда
врши  се  ултразвучним  прегледом  грла  који  се  ради  после  неуспешног  трећег
осемењавања да  би се  утврдио  репродуктивни статус  животиње и  дала препорука
коју терапију применити  у  лечењу  стерилитета  или  животињу уклонити  из  даље
експлоатације.  Избор  пружаоца  услуге  за реализацију  ове  програмске активности
извршиће се на основу критеријума  којима ће се дефинисати референце и потребна
расположива  опрема  за  ултразвучну  дијагностику гравидитета  и  репродуктивних
поремећаја и спровешће се путем јавног позива.

Укупна  средства  Буџетског  фонда  за  пољопривреду  и  рурални  развој
планирана за реализацију ове  програмске активности  у току 2014. године, износe
250.000  динара.  Део  средстава  у  узносу  од  64.280  динара,   искорстиће  се  за
измирење  обавеза  које су настале  за  ову  намену по  Програму  Фонда  за  развој
пољопривреде  Града  Ниша  за  2013.  годину,  а  преосталим  средствима
субвенционисаће се  до 170  ултразвучних прегледа у току 2014.године.
 

1.3 Унапређење расног састава у овчарству, козарству и свињарству
Унапређење расног састава у овчарству, козарству и свињарству реализоваће

се  путем  субвенционисања набавке  квалитетних  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  уматичених
мушких  приплодних  грла  се  матичним  службама  са  наше  територије  знатно
олакшава  рад,  а сами одгајивачи  стварају предуслов за коришћење подстицаја  за
производњу из аграрног буџет Републике Србије. 

Набавка  квалитетних  уматичених  мушких  приплодних  грла  у  овчарству,
козарству и свињарству субвенционисаће се са  50 % од укупног износа инвестиције,
а  максимални износ субвенције по набављеном грлу  износи 20.000 динара. Избор
регистрованих пољопривредних газдинстава  којима ће се субвенционисати  набавка
приплодних грла извршиће се путем  конкурса, а према критеријумима које утврђује
Управа за пољопривреду и развој села уз сагласност Градоначелника. 

Средства  Буџетског фонда за  пољопривреду и рурални развој   Града Ниша
планирана за реализацију ове  програмске активности  у току 2014. године, износе
300.000 динара.

2. ПРОГРАМ  УНАПРЕЂЕЊА  БИЉНЕ  ПРОИЗВОДЊЕ  - Успостављање  демо
плантаже у биљној производњи

Програм  унапређења  биљне  производње реализоваће  се  успостављањем
демо  плантаже  у  воћарској  производњи  на  репрезентативном   регистрованом
пољопривредном газдинству.

Активности  на  реализацији  овог  програма  отпочеле  су у току 2013.године,
тако  што  су  утврђени  критеријуми  за  избор  регистрованог  пољопривредног
газдинства  а  након  спроведеног  конкурса,  стручна  комисија  је  извршила  избор
газдинства  у оквиру кога ће се успоставити демо плантажа. Изабрано је газдинство
са  савременим засадом трешње  на  површини од  0,85 ха  на подлози Gisela  6 са
размаком садње 3,8 x 2 м и сортама Бурлат и Лапинс. Средства Буџетског фонда за
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пољопривреду  и  рурални  развој  Града  Ниша  у  износу  од  1.300.000  динара
искористиће се за накнаду дела  трошкова  у износу од  70% планиране инвестиције
која  обухвата  постављање  противградне  мреже  и  система  за  наводњавање  на
изабраном  газдинству. 

Успостављање  овакве  демо  плантаже  омогућиће  примену  савремене
технологије у воћарској производњи и едукацију осталих произвођача са  територије
града.

3. ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА УСЛУГА У  ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ

3.1 Дотација за рад стрелаца противградне заштите
Дотирањем  рада  стрелаца  противградне  заштите  додатно  се  стимулишу

стрелци да током сезоне противградне одбране савесно, благовремено и  ефикасно
обављају своје дужности. Противградна сезона траје 6 месеци - од 15.априла до 15.
октобра  а  заштита  се  спроводи  са  14  противградних  станица  на  којима  су
ангажована по 2 стрелца (28 стрелаца за територију Града Ниша).

Средства  Буџетског фонда  за пољопривреду  и рурални развој   Града  Ниша
планирана  за реализацију  ове  програмске активности  у току 2014.године,  износе
2.775.000  динара.  Планираним  средствима  извршиће  се  измирење  обавеза  по
Програму Фонда  за развој пољопривреде Града Ниша  за 2013. годину у износу од
1.243.735 динара  и  дотирање  рада  стрелаца  за  2014. годину   у  нето  износу  од
30.000 динара по стрелцу за противградну сезону.

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

Добра  пољопривредна  пракса  подразумева  примену  знања  у  коришћењу
природних ресурса на одрживим принципим како би се  на  хуман  начин  произвела
сигурна,  здравствено-безбедна  храна  и  други  пољопривредни  производи,  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  Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој  Града Ниша у
2014.години опредељена за ове  намене, износе 225.000 динара а  користиће  се за
увођење основних принципа интегралне производње и заштите биља на одабраним
културама у оквиру одабраних газдинстава, 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),  како  би  се  са  што  мањим  бројем  третмана  у  току  године  извршила
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успешна заштита биљних култура, уз  посебну  пажњу у делу  заштите здравља људи
и животне средине. 

Начин  коришћења  средстава  дефинисаће  се  критеријумима  које  утврђује
Управа за пољопривреду и развој села, уз  сагласност Градоначелника. 

3.3 Управљање ризицима  у пољопривреди- осигурање производње
Управљање ризицима у пољопривреди - осигурање производње је мера којом

се врши  подстицај пољопривреднх произвођача 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  субвенционисања  дела  трошкова  полисе  осигурања  у  висини  од  40%
вредности  полисе. Средства ће се додељивати корисницима са територије Града, у
складу  са  критеријумима које  утврђује  Управа  за  пољопривреду  и  развој села,  уз
сагласност Градоначелника. 

Средства  Буџетског фонда за  пољопривреду и рурални развој   Града Ниша
планирана за реализацију ове  програмске активности  у току 2014. године, износе
600.000 динара. 

4. ПРОГРАМ  ЕДУКАЦИЈЕ  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  локалног  агросектора  који  ће  резултате  стручног
усавршавања користити за даљи рурални развој на подручју Града Ниша. 

Промоцијом развојних потенцијала и  потреба села  подржаће се   активности
везане за подизање нивоа пласмана производа и услуга, као и активности  везане за
развој  села  у  образовном,  здрвственом,  културном,  спортском,  социолошком  и
осталим  аспектима,  који  ће  утицати  на  побољшање  квалитета  живота  сеоског
становништва.

 Средства  Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој  Града Ниша у
износу од  1.000.000  динара, опредељена су за трошкове путовања и користиће се
за финансирање и подршку организацији студијских путовања, финансирање посета
сајмовима  и  манифестацијама  из  области  пољопривреде  и  руралног  развоја,
финансирање  посета  и  учешћа  на  стручним  и  промотивним  ск уповима  и  за
финансирање других  активности  које су везане  за стручно  и  техничко  унапређење
сеоског становништва, пољопривредних произвођача, пољопривредних стручњака и
радника  ресорних  служби  локалне  самоуправе  у  делу  обезбеђења  трошкова
организованог превоза и смештаја.

Средства  Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој  Града Ниша у
износу од 1.200.000  динара, користиће се за финансирање и организацију сајамских
дана пољопривреде - Ниш 2014 - у оквиру којих ће се организовати  XVI  Републичка
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изложба  коза, XI  Републичка  изложба  оваца  и  друге  пратеће  манифестације  и
садржаји као што  су изложба 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.

Средства  Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој  Града Ниша у
износу од 3.800.000  динара, користиће се за:

- Финансирање  манифестација  и  изложби  на  територији  Града  у  току  2014
године: 

 Фестивал  полена  “Нишка Бања  2014“ у  организацији Удружења   Сува  планина
Нишка Бања,

 Манифестација "Дан за шљиву", у организацији Удружење "Воћар" Хум,
 Манифестација „Етно сусрети“ у Нишкој Бањи, у организацији Удружења "Круна",
 Манифестација "Лето у  Топоници“ у  организацији Удружења "Група Кобра,
 Манифестација  виноградара  и  винара  Свети  Трифун  „Пантелеј“ у сарадњи  са
Удружењем  воћара  виноградара  и  подрумара  "Чегар"  и  Градском  општином
Пантелеј,

 Манифестација  виноградара  и  винара  „Св.  Трифун“  у  сарадњи  са  Градском
општином Црвени Крст,

 Манифестација  виноградара  и  винара  „Св.  Трифун  –дани  вина  и  мерака“ у
сарадњи са Градском општином Нишка Бања,

 Сајам вина и гастрономије у организацији агенције „Позорница“,
 Манифестација  Сабора  ловаца   "Лесковик  2014"  у   организацији   Ловачког
удружења „Ниш“,

 Манифестација „Салон вина и чоколаде“ у организацији „Промедиа“ Ниш, 
 Манифестација  „Нај  зимница“  у  организацији  Удружења  угоститељских  и
туристичких посленика Ниш,

 Манифестација  „Матејевачка  берба“, у  организацији  Друштва  за  организовање
својих чланова на активностима поводом изградње села Доњи Матејевац, 

 Скуп „Летња  еко школа  – упознај Србију“, у организацији Планинарског друштва
Јелашничка клисура - Истраживачка станица Јелашница и 

 друге  манифестације везане за презентовање постигнутих резултата  и развојних
потенцијала  села,  пољопривредне  производње,  прераде  пољопривредних
производа  и  пласмана  производа  и  услуга ,  развој  агроекотуризма  и  остале
области развоја и живота  села. На основу  захтева, а  у складу са  критеријумима
које  утврђује  Управа  за  пољопривреду  и  развој  села  уз  сагласност
Градоначелника, средства ће у ову намену одобравати Комисија. 

Износ за финансирање сваке појединачне манифестације и изложбе не може бити
већи од 50.000 динара;

- Финансирање израде и објављивања едукативних, информативних и  промо
материјала  (постера,  брошура,  флајера,  обавештења,  конкурса  и  друго),
финансирање штампања стручних књига, радова   и  часописа, за  набавку стручне
литературе  и  претплату на  стручне  часописе  за  кориснике  са  територије  града,
суфинансирање  ТВ  емисија  на  локалним  информативним  станицама   за
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пољопривреднике и сеоско становништво, одржавање опреме из пројекта „Тржишнo
информациони  систем“,   за  одржавање   сајта  www  niskoselo.com  ,  као  и  за
организацију  и  одржавање  стручних  семинара,  конференција  из  области
пољопривреде и руралног развоја, радионица (практична искуства) и других видова
едукације пољопривредника, сеоског становништва  и стручњака.

- измирење пренетих обавеза из претходне године у износу од 271.972 динара
(суфинансирање манифестације „Дан за шљиву"  - 50.000 динара, суфинансирање
емисије  ''Наша  села“  -  200.000 динара  и  за  одржавање  опреме  –  сервис  копир
апарата 21.972 динара).

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 побољшања одрживих услова за живот сеоског становништва .

Унапређење  воћарске,  виноградарске  и  винарске   производње  може  се
спроводити  кроз субвенционисање  набавке висококвалитетног  садног материјала,
наслона и жице, набавку специјализоване механизације, опреме за наводњавање,
опреме  за  производњу,  прераду,  паковање  и  чување  и друге  потребне опреме и
инвестиције 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  може се  спроводити  кроз
субвенционисање  специјализоване  механизације,  набавку  пластеника, опреме за
пластенике, система за наводњавање, опреме  за производњу, прераду, паковање и
чување  призвода  и  друге  потребне  опреме  и  инвестиција  са  циљем  подизања
конкурентности  производње,  кроз  модернизацију  технологије  узгоја  и  повећања
приноса, продужења сезоне гајења, побољшања  квалитета  производа и  постизања
разноврсније  понуде поврћа и производа од поврћа.

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

У оквиру ове програмске активности може се спроводити и  субвенционисање
репарације расположивих основних машина на пољопривредним газдинствима.

 Унапређење и развој других економских  активности  у руралном подручјима
може се  спроводити  кроз подршку  развоја различитих  врста  активности, услуга   и
сервиса  на  селу.  Могу  се  подржати  инвестиције  које стварају могућност отварања
нових радних места у руралном подручју или  унапређују  већ  постојеће активности
које  обухватају:  директну  продају  домаћих  производа  на  газдинству, контролу
здравствене  безбедности  пољопривредних производа, сертификацију производње,
заштиту  географског порекла производа, пружање смештаја и других облика сеоског
туризма, домаће занате, очување традиције, етно баштине и аутохтоних производа,
и  заштиту  животне  средине,   и  друге  делатности  везане  за  економски  развој
руралних средина и побољшање услова живота на селу.

Програм  за побољшање живота и ширење економских активности у руралним
подручјима ће се  реализовати као накнада дела  трошкова инвестиција у  складу са
чланом 35. Закона о  подстицајима у пољопривреди  и руралном развоју,  односно у
износу  од  30%  до  50% инвестиције  (за  подручја  са  отежаним условима  рада  у
пољопривреди од 45% до 50%).

Имплементација  ове  мере подразумева,  дефинисање  критеријума  за  избор
корисника средстава  буџетског фонда . Критеријумима се  утврђују  услови  и  начин
остваривања права  на подстицаје, процентуални  и максимални износ  подстицаја и
конкурсни  период.  Управа за пољопривреду и  развој села утврђује  критеријуме уз
сагласност Градоначелника. Конкурс се  објављује  путем штампаних и електронских
медија. Након завршетка рока за подношење захтева, врши  се комисијски обилазак
потенцијалних  корисника  средстава  у  циљу   утврђивања  стања  на  терену  и
евалуације захтева и доноси се одлука о расподели и коришћењу средстава.

Средства Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој  Града Ниша  у
износу  од   17.910.000  динара,   планирана  су  за  реализацију  ове  програмске
активности.  Део средстава,  у  узносу  од  9.541.937  динара,   искорстиће  се  за
измирење  обавеза  које су настале  за  ову  намену по  Програму  Фонда  за  развој
пољопривреде Града Ниша  за 2013. годину.  

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 2014. години  спроводиће
се субвенционисањем камата за кредитне линије. Крајњи циљ реализације ове мере
је  побољшање  струк туре  газдинства,  унапређење  пласмана,  модернизација
проиводње и  унапређење конкурентности. Управа  за пољопривреду  и  развој села
утврдиће  критеријуме  уз  сагласност  Градоначелника, којима  ће  се  дефинисати
услови за избор пословних банака, услови  и намена  коришћења субвенционисаних
кредитних линија.
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Средства  Буџетског  фонда  за пољопривреду и  рурални  развој Града  Ниша
планирана за реализацију ове  програмске активности  у току 2014. године, износе
6.000.000 динара. 

7. ПРОГРАМ УСПОСТАВЉАЊА ПРОИЗВОДНО – ЕДУКАТИВНИХ   ЦЕНТРА 

За економски напредак руралног подручја Града Ниша неопходно је ефикасно
спровођење  различитих  мера  и  активности  са  нивоа  државних,  регионалних  и
локалних  институција  као  и  развој  постојећих потенцијала.  У  циљу смањења  и
превазилажења комуникационе и  физичке изолованости  села у односу на градску
средину  и  постизања  позитивних ефеката  на  економском и  друштвеном  плану  у
сеоској средини, развија се  модел предузетништва  кроз организовање  производно-
едукативних центара за потребе пољопривредника који се баве производњом воћних
и повртарских култура.  

Основни  циљеви  развоја  постојећих  и  успостављања  нових  производно-
едукативних  центара  су  активирање  потенцијала  села,  повезивање  сеоског
становништва  са  тржишним субјектима, стварање  услова  за  унапређење и  развој
приватног агробизниса и развој агротржишта у локалној заједници.

Развој  агропредузетништва  огледа  се  у  формирању  малих  и  средњих
предузећа  у  пољопривреди, како  породичних,  тако  и  у  оквиру специјализованих
пољопривредних удружења или задруга. Стварањем услова  за развој агробизниса,
агропредузетници  уз  едукативну  помоћ  прерастају  у  специјализована  лица  или
групе  који управљају  објектом  на  којима  је  заступљена  одређена производња  са
препознатљивим  производом.  Полазећи  од  постојећег  стања  у  пољопривреди  и
карактеристика аграрне структуре  као и руралне економије, агробизнис представља 
неопходни  фактор  развоја  агропредузетништва  на  територији  Града  и  нишавског
Округа.  Развој  агропредузетништва  треба  да  допринесе  развоју  укупне
пољопривреде  преко  већег  степена  финализације,  увођења  нових  производа,
очувања животне средине, ревиталитације села, веће запослености радно способног
сеоског становништва, присуства на тржишту и  повећања квалитета робе и услуга.

Програм  успостављања  производно  –  едукативних  центара  предвиђа
реализацију активности  на изради пројектно - техничке и технолошке документације,
као и  активности на реконструкцији и адаптацији зграда  на сеоском подручју Града
Ниша којима управља и  располаже Град, а који ће бити  технолошки опремљени за
сушење и хлађење воћа и поврћа, као и за едукацију пољопривредника. 

Планиран је  наставак  изградње Производно-едукативног винарско-воћарског
дома у Каменици, на основу постојеће техничко – технолошке документације. 

Имајући  у виду  да  реализација овог  програма захтева  велика инвестициона
улагања  и  да средства  Буџетског фонда  за пољопривреду и рурални развој Града
Ниша  планирана  за  реализацију  ове  програмске  активности  у  току 2014.  године
износе 5.000.000 динара, конкурисањем према домаћим и страним иневститорима и
донаторским програмима обезбедиће се додатна средства.
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Трошкови платног промета
Средства  Буџетског  фонда  за пољопривреду и  рурални  развој Града  Ниша

планирана за накнаду трошкова услуга  које врши Управа за трезор, за 2014. годину
планирана су у износу од  700.000 динара.

Број: 483-22/2014-03
У Нишу,  07.04.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Љубивоје Славковић, дипл. правник
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