
На основу члана 56.  Статута  Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'',
број 88/2008), члана 11. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду  и
рурални развој Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'' бр. 90/2013) и члана 72.
Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист Града Ниша” број
1/2013),

Градско веће Града Ниша, на седници од 30.03.2015.  године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I УСВАЈА  СЕ Извештај  o  реализацији  Програма  мера  подршке  за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију
Града Ниша за 2014.годину број 10-348/2015 од  9.3.2015. године,  који је  поднела
Управа за пољопривреду и развој села.

II Решење доставити Управи за пољопривреду и развој села.

Број: 427-14/2015-03
У Нишу, 30.03.2015.  године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Љубивоје Славковић, дипл. правник

   



О б р а з л о ж е њ е

Одлука  о оснивању Буџетског  фонда за пољопривреду  и рурални развој

Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" број 90/2013), у члану 8. прописује да се

средства остварена у Буџетском фонду користе 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.

Градско веће Града Ниша је, по прибављеном Решењу о давању претходне

сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде  (број 401-

00-00068/2014-09 од 31.3.2014.године), на седници од  07.04.2014. године донело

Програм  мера  подршке  за  спровођење  пољопривредне  политике  и  политике

руралног  развоја  за  територију  Града  Ниша  у  2014.години,  којим  је  утврђена

намена  и  начин  коришћења  средстава  Буџетског  фонда  за  пољопривреду  и

рурални развој.

У  складу  са  чланом  11.  Одлуке  о  оснивању  Буџетског  фонда  за

пољопривреду  и рурални развој Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'' бр.

90/2013),  Управа  за  пољопривреду  и  развој  села,  као  ресорно  надлежна  за

послове пољопривреде и располагање средствима Буџетског фонда (по Програму

мера  подршке  за  спровођење  пољопривредне  политике  и  политике  руралног

развоја за територију Града Ниша), подноси Градском већу Града Ниша Извештај о

реализацији Програма мера подршке за  спровођење пољопривредне политике и

политике руралног развоја за територију Града Ниша за 2014.годину и предлаже

доношење Решења као у диспозитиву.

УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА

                                                                НАЧЕЛНИК

                                                             Саша Стоиљковић





Извештај o реализацији

Програма мера подршке за
 спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја за територију

Града Ниша за 2014.годину



У складу са Одлуком  о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша
("Службени лист Града Ниша" број 90/2013), Градско веће Града Ниша је, по прибављеном Решењу
о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде  (број
401-00-00068/2014-09 од 31.3.2014.године),  на  седници од  07.04.2014.  године донело   Програм
мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију
Града Ниша.

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
95/2013,85/2014),  опредељена на буџетским позицијама 271, 272, 273, 274, 275 и 276 за Буџетски
фонд за пољопривреду и рурални развој Града Ниша.  

 
Програмом за 2014. годину планирана је реализација следећих програмских активности:

Назив програма Планирано Реализовано

1. Програм  унапређења сточарства 4.190.000,00 2.440.640,00

1.1. Унапређење расног састава говеда на територији
Града Ниша 

3.640.000,00 2.347.072,00

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

250.000,00 53.568,00

1.3. Унапређење расног састава у овчарству, 
козарству и свињарству

300.000,00 40.000,00

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

1.300.000,00 1.299.766,00

3. Програм унапређења услуга у  пољопривредној 
производњи

3.600.000,00 1.853.573,00

3.1      Дотација за рад стрелаца противградне 
заштите

2.775.000,00 1.243.733,00

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

225.000,00 181.560,00

3.3      Управљање ризицима у пољопривреди, осигурање 
производње 

600.000,00 428.280,00

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

5.000.000,00 1.549.089,00

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

17.910.000,00 16.019.140,00
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6.       Програм субвенционисања  кредитних линија у
пољопривредној производњи

6.000.000,00 386.248,00

7.        Програм успостављања производно – 
едукативних центара 

5.000.000,00 /

           Трошкови платног промета
700.000,00 /

          УКУПНО: 
43.700.000,00 23.548.456,00

1. Програм  унапређења сточарства
Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 
територију Града Ниша за 2014. годину за  Програм унапређења сточарства планирана су средства 
у износу од 4.190.000 динара.

1.1 Унапређење расног састава говеда на територији Града Ниша 
Реализацијом  ове програмске активности 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 су реализоване  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.
Субвенционисано је прво и друго осемењавање женских приплодних грла говеда, 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 2014. године
извршена су 2333 вештачка осемењавања,  измирене су пренете обавезе из 2013. године у износу
од 678.117,00  динара и обавезе за период  јануар-октобар 2014. године у износу од 1.668.955,00
динара, што укупно износи 2.347.072,00 динара. 
Средства  за  унапређење  расног  састава  говеда  на  територији  Града  Ниша  путем  субвенције
вештачког  осемењавања  женских  приплодних  грла  говеда  за  период  од  01.11.  до  31.12.2014.
године, у износу од  352.000,00 динара,  биће исплаћена у току 2015. године из средстава Буџетског
фонда за пољопривреду и рурални развој града Ниша. 

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
планирано је да се врши  ултразвучним прегледом грла после неуспешног трећег осемењавања да
би се утврдио репродуктивни статус  животиње. Међутим,  у  поступку избора пружаоца услуге
пријављени понуђач није испуњавао утврђене критеријуме тако да  активности нису  реализоване.
Измирене су пренете обавезе из 2013. године у износу од 53.568,00 динара.

1.3 Унапређење расног састава у овчарству, козарству и свињарству
Унапређење  расног  састава  у  овчарству, козарству и  свињарству планирано  је  да  се  реализује
путем  подршке  регистрованим  пољопривредним  газдинствима  да  набаве  уматичена  мушка
приплодна грла у овчарству, козарству и свињарству. Мушка приплодна грла носе половину гена у
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популацији тако да и доприносе унапређење производних особина које су битне за добијање новог
квалитетног потомства. Утврђени су критеријуми  за  доделу средстава и расписан је конкурс. У
конкурсном периоду пристигле су  две пријаве, једна за унапређење расног састава у овчарству и
једна  за унапређење расног састава у свињарству. Укупна реализована средства  у 2014. години за
ову програмску активност износе 40.000,00 динара.

2.  Програм  унапређења  биљне  производње  -  успостављање  демо  плантаже  у  биљној
производњи
Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
територију Града Ниша за 2014. годину опредељена су средства у укупном износу од 1.300.000
динара  за  успостављање  демо  плантаже  у  воћарској  производњи  на  репрезентативном
регистрованом пољопривредном газдинству. Активности су отпочеле  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.  Са носиоцем изабраног
газдинства закључен је Уговор, спроведен је поступак  набавке и  монтаже противградне мреже.
Успостављање  овакве  демо  плантаже  омогућиће  примену  савремене  технологије  у  воћарској
производњи  и  едукацију  осталих  произвођача  са  територије  града на  примеру  примене  добре
пољопривредне праксе. Укупна реализована средства  у 2014. години за ову програмску активност
износе 1.299.766,00 динара.

3. Програм унапређења услуга у  пољопривредној производњи
Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
територију Града Ниша за 2014. годину за  унапређења услуга  у  пољопривредној  производњи
планирана су средства у износу од 3.600.000 динара.

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. Планирани износ дотације за 2014. годину био је
5.000 динара месечно у нето износу по стрелцу, односто 30.000 динара за противградну сезону.  
У току 2014. године извршено је измирење обавеза из 2013. године у износу од 1.243.733,00 динара,
а дотација за рад стрелаца за 2014. годину, као и  у многим другим локалним самоуправама није
исплаћена, услед немогућности да се без кршења позитивно-правних прописа ова средства исплате
стрелцима, које иначе ангажују и њихово ангажовање плаћају РХМЗО и МУП –Сектор за ванредне
ситуације.

3.2 Унапређење функционисања и планирање развоја газдинства у складу са добром 
пољопривредном праксом
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. Средства у износу  од 225.000  планирана су за увођење основних принципа
интегралне производње и заштите биља на одабраним културама у оквиру одабраних газдинстава.
Реализација ове мере обухвата праћење агрометеоролошких услова за развој биљних болести и
штеточина, праћење прагова штетности и разматрање и примена свих мера заштите како би се са
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што мањим бројем третмана у току године извршила успешна заштита биљних култура, уз посебну
пажњу у делу  заштите здравља људи и животне средине. 
Сачињена  је  листа  од  око  100  корисника  услуге  препоруке  третирања  биљних  култура,
распоређено је  5 метеоролошких станица на територији Града Ниша и  вршено је постављање
феромонских клопки  у засадима произвођача. На основу систематизације  података о бројности
популације  инсеката  у  феромонским клопкама  и  података  које  се  добијају са   метеоролошких
станица, давала се препорука за третирање биља произвођачима путем смс порука и електронском
поштом.  Укупна  реализована  средства   у  2014.  години  за  ову  програмску  активност  износе
181.560,00 динара.

3.3.Управљање ризицима у пољопривреди, осигурање производње
Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
територију Града Ниша за 2014. годину за реализацију мере Управљање ризицима у пољопривреди
- осигурање производње  планирана су средства у износу од 600.000,00 динара. Овом мером се
подстичу пољопривредни произвођачи 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. Утврђени су критеријуми за реализацију мере  и дефинисани  су услови и начин
остваривања права на субвенцију полисе осигурања пољопривредне производње -  усева,  плодова,
вишегодишњих  засада, расадника и животиња.  
Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског  фонда за пољопривреду и
рурални развој Града Ниша утврђивала је да ли су испуњени прописани услови за остваривање
права  на  коришћење  субвенције  полисе  осигурања  пољопривредне  производње  и  доносила  је
одлуку  о  исплати  средстава.  Средства  су се  додељивала  корисницима који  испуњавају  услове,
редом на основу поднетих захтева, а крајњи рок за подношење захтева био је  05.11.2014. године. 
У току 2014. године одобрено је укупно 428.280,00 динара за субвенционисање полиса осигурања
за 42 корисника.

4. Програм едукације пољопривредника и пољопривредних стручњака и промоција развојних
потенцијала и потреба села 
Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
територију Града Ниша за реализацију Програма едукације пољопривредника и пољопривредних
стручњака и промоција развојних потенцијала и потреба села опредељена су средства у износу од
5.000.000,00 динара. Утврђени су критеријуми,  дефинисани  услови коришћења средстава и у току
2014. године подржане су следеће активности:

- Четврти  фестивал  полена  “Нишка  Бања  2014“  у  организацији  Удружења  Сува  планина
Нишка Бања одржан 26. и 27.04.2014. године  - одобрена су и исплаћена средства у износу
од 30.000,00 динара;

- Организована је посета новосадском сајму пољопривреде за  пољопривредне произвођаче
са територије града у сарадњи са градским општинама у периоду од 21. до  24.05.2014.
године  -  уговорене су услуге и исплаћена средства у укупном износу од 468.000,00 динара;

- Организован  је,  у  сарадњи  са  Регионалном  привредном  комором  Ниш,  наступ
пољопривредника, пољопривредних удружења, стручних служби, представника прераде и
саме локалне самоуправе на сајму пољопривреде у Новом Саду -  уговорене су услуге  и
исплаћена средства у износу од 262.080,00 динара;
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- „Сајамски  дани-Ниш  2014"   су  у  организацији  Управе  за  пољопривреду  и  развој  села,
одржани у периоду од 11.09. до 18.09. 2014. године. У оквиру сајмских дана одржане су:
Изложба вина, производа од воћа, поврћа и лековитог биља“, „Изложба меда и пчелињих
производа“ и „Изложба цвећа и дендро материјала“ које су имале 76 излагача.  Уговорена су
исплаћена средства у износу од   56.316,00 динара (за услуге обезбеђења и штампања);

- Организовано студијско путовање за виноградаре - посета  винарији “Топлички виногради“
у  Гојиновцу  крај  Прокупља дана  14.08.2014.године  -  уговорене  су  услуге  и  исплаћена
средства у укупном износу од 30.000,00 динара;

- Манифестација „Матејевачка берба“ одржана је 27.09.2014. године, у организацији Друштва
за организовање својих чланова на активностима поводом изградње села Доњи Матејевац -
одобрена су и исплаћена средства у износу од 50.000,00 динара;

- Манифестација  „Млади  ромски  таленти  Чегар  2014“,   у  организацији  Удружења  рома
„Чегар“ Каменица одржана је 27.09.2014. године - одобрена су и исплаћена средства у износу
од 50.000,00 динара;

- Семинар  „Политика  руралног  развоја:  средство  економског  развоја  у  служби  локалних
заједница”  одржан   12.11.2014.године  у  организацији  Амбасаде  Француске  и  Управе  за
пољопривреду и развој  села Града Ниша –  уговорена су   и исплаћена средства у износу
154.563,20 динара;

- Набавка и диструбуција стручниог  часописа "Добро Јутро" – плаћена је годишња претплата
за 15 примерака по броју -25.200,00 динара;

- Одржавање сајта  www  .  niskoselo.соm - плаћена је годишња претплата 6.958,00 динара;
- Скупштина козара јужне Србије,  одржана  20.09.2014. године, у организацији Удружења

козара Јужне Србије - одобрена су и исплаћена средства у износу од 30.000,00 динара;
- Манифестација "Свети Трифун ", одржана 14.02.2014. у организацији  ГО Нишка Бања,  -

одобрена су средства у износу од  50.000,00 динара и исплатиће се као пренете обавезе у
2015. години;

- Скуп  „Летња  еко  школа  –  упознај  Србију“,  у  организацији  Планинарског  друштва
Јелашничка клисура - Истраживачка станица Јелашница  -  одобрена су средства у износу од
25.000,00 динара и исплатиће се као пренете обавезе у 2015. години;

- Манифестација "Лето у  Топоници“ у  организацији Удружења "Група Кобра", одржана од
19.07.  до  03.08.2014  године   -   одобрена  су  средства  у  износу  од   15.000,00  динара и
исплатиће се као пренете обавезе у 2015. години;

- Манифестација  "Дан  за  шљиву",  одржана  09.08.2014.  у  организацији  Удружења  "Воћар"
Хум,   -  одобрена су средства у износу од  50.000,00 динара и исплатиће се као пренете
обавезе у 2015. години;

- Сајам  вина  и  гастрономије,  одржан  15.  и  16.08.2014.  године,  у  организацији  Агенције
„Позорница“   -  одобрена су средства  у износу од  50.000,00 динира и исплатиће  се  као
пренете обавезе у 2015. години;

- Манифестација  „Етно  сусрети“  у  Нишкој  Бањи,  одржана  од  05.09.  и  06.09.2014.  у
организацији  Удружења  "Круна"- одобрена  су средства  у  износу од  30.000,00 динара  и
исплатиће се као пренете обавезе у 2015. години;

- Манифестација „X општинске олимпијске игре“ одржана  06.09.2014. године у организацији
ГО Црвени Крст - одобрена су средства у износу од  50.000,00 динара  и исплатиће се као
пренете обавезе у 2015. години;

- Манифестација  „Нај  зимница“,   одржана  03.10.  2014.  године,  у  организацији  Удружења
угоститељских и туристичких посленика Ниш - одобрена су средства у износу од 15.000,00
динара исплатиће се као пренете обавезе у 2015. години;

- Манифестација  „Фестивал  и  Карневал  заштите  животиња“,  одржана  11.  и  12.10.2014.
године, у организацији Удружења за заштиту, одгој и проучавање животиња „ЗОО Планет“
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одржана је 11. и 12.10.2014. године - одобрена су средства у износу од 50.000,00 динара и
исплатиће се као пренете обавезе у 2015. години;

- Манифестација "Јелашничко културно спортско лето" - одобрен је износ од 15.000,00 динара
и исплатиће се као пренете обавезе у 2015.години;

- Реализација едукативне емисије за потребе локалног сеоског становништва "Наша села" за
осам месеци – одобрен је износ од  100.000,00 динара,  исплаћен је део средстава у износу од
60.000 динара а преостали износ исплатиће се као пренете обавезе у 2015. години;

- Емитовање  информативног  садржаја   из  области  пољопривреде  -  уговорен  је  износ  од
292.000,00 динара, исплаћен је део средстава у износу од 244.000 динара а преостали износ
исплатиће се као пренете обавезе у 2015. години; 

- Штампа промотивних материјала – уговорене су  услуге  у износи од 105.000,00  динара, део
средстава у износу од 14.536,00 динара је исплаћен, а преостали износ  исплатиће се у 2015.
години;

 
Реализована средства у 2014. години  износе  1.549.089,00 динара,  од тога је 171.972,00 динара
било за део пренетих обавеза из 2013. године, а 1.377.117,00 динара за активности из 2014.  године.
Средства  у  износу  од   610.000,00 динара  биће  исплаћена  у  току  2015.  године  из  средстава
Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој града Ниша за пренете обавезе из 2013. године
(80.000динара) и 2014. године (530.000,00 динара). 

Програм  за побољшање живота и ширење економских активности у руралним подручјима 
Програмом  мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике  руралног развоја
за  територију  Града  Ниша  за  2014.  годину  за  реализацију  програма  за  побољшање  живота  и
ширење економских активности у руралним подручјима за 2014. годину опредељена су средства у
укупном износу од 17.910.000 динара, a реализована су средства у износу од 16.019.140,00 динара.
Део средстава од 8.768.449,00 динара искоришћен је за измирење обавеза из претходне године. 
Реализација  ове програмске активности  доприноси  унапређењу конкурентности производа кроз
повећање продуктивности и ефикасности производње. Критеријуме за реализацију Програма за
побољшање живота и ширење економских активности у руралним подручјима за 2014. годину број
10-872/2014 од 30.05.2014. године донео је начелник Управе за пољопривреду и развој  села уз
сагласност Градоначелника Града Ниша. Конкурс је објављен 20. јуна 2014. године и трајао је до  1.
новембра 2014. године
Образована је  стручна  Комисија са задатком да изласком на терен, утврди параметре  наведене у
конкурсним пријавама, и сачини предлог ранг листе. Комисија за расподелу и контролу управљања
средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша  доносила је коначне
одлуке  о  одобравању  средстава.  У  конкурсном  року  приспеле  су   92  пријаве,  а  средства  су
одобрена за 76 корисника и то: 

 Програм 1.  Подизање вишегодишњих засада  - 5 корисника,
 Програм 2.  Набавка нове специјализоване механизације и опреме - 58 корисника,
 Програм 3.  Набавка квалитетног приплодног материјала у сточарству - 5 корисника,
 Програм 4.  Подршка пољопривредним газдинствима за почетне инвестиције у 

пољопривредну производњу - 4 корисника,
 Програм 5.  Подршка удружењима за инвестиције у пољопривредну производњу и рурални 

развој - 4 корисника.
Износ   одобрених  подстицајних  средстава  у  2014.  години  износи  8.876.548,00  динара.  Део
средстава у износу од 7.250.691,00 динара  исплаћен је корисницима у току године, а део средстава
у износу од  1.626.000,00 исплатиће се у току 2015. године као пренете обавезе. 
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6. Програм субвенционисања  кредитних линија у  пољопривредној производњи
Програмом  мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
територију Града Ниша за 2014. годину опредељена су средства у износу до 6.000.000,00 динара за
реализацију мере подршке пољопривреди путем субвенција камате  за  краткорочне и дугорочне
кредитне линије.  Ради  уштеде  буџетских  средстава,  а  истовремено  и  одржавања  континуитета
подршке  пољопривреди  и  руралном  развоју  смањен  је обим реализације  планиране  мере  и
спроведене су активности само на субвенционисању  једногодишњих кредитних линија. Утврђени
су   критеријуми за реализацију  мере и у поступку  јавне набавке изабрана је  пословна банка.
Корисници, регистрована пољопривредна газдинства, су били у обавези да врате главницу дуга и
покрију трошкове обраде кредитног захтева, док се износ номиналне камате покривао из средстава
Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој града Ниша. Максимални износ кредита по
кориснику  је  износио  300.000,00  динара.  Пословна  банка  је  одобравала  кредите  на  основу
сагласности Управе за пољопривреду и развој села у погледу намене кредита.
У  току  2014.  године  овом  мером  обухваћено  је  23 корисника.  Укупан  износ средставa за
субвенционисање  камате  је  386.248,00 динара  и  исплаћен  је  у  току  2014.  године,  а  укупна
ангажована кредитна средства пословнe банкe износе 4.019.468 динара. 

Укупно  реализована  средства  у  току 2014.  године  за  реализацији   Програма  мера  подршке  за
спровођење  пољопривредне  политике  и  политике  руралног  развоја  за  територију  Града  Ниша
износе 23.548.456,00 динара и постигнут је ниво реализације средстава од 54%.

На основу члана 11. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду  и рурални развој Града
Ниша("Службени лист Града Ниша" број 90/2013), Управа за пољопривреду и развој села, подноси
предметни извештај.

Број:10-348/2015
У Нишу, 9.3.2015. 

УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА

                                                                                                НАЧЕЛНИК

  Саша Стоиљковић
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