На основу члана 56 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) 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 02.03.2011. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја Фонда за развој
пољопривреде за 2010. годину
II Предлог решења о усвајању Извештаја Фонда за развој пољопривреде за
2010. годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у
дневни ред седнице Скупштине Града
III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша, одређују се Александра Брзаковић, начелник Управе за пољопривреду и
развој села и Виолета Макленовић, председник Управног одбора Фонда за развој
пољопривреде.
Број: 210-28/2011-03
Датум: 02.03.2011. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
мр Милош Симоновић

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 одржаној ________2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
I
УСВАЈА СЕ Извештај Фонда за развој пољопривреде за 2010. годину, који је
донео Управни одбор Фонда за развој пољопривреде на седници одржаној дана
14.02.2011. године, под бројем 10-48/2011-04.
II
Ово решење доставити: Управи за пољопривреду и развој села, Фонду за
развој пољопривреде и Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе
и јавне набавке.

Број : _____________________
У Нишу _________2011. године

СКУПШТИНА

ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Миле Илић

Образложење
Управни одбор Фонда за развој пољопривреде града Ниша усвојио је
Извештај о раду Фонда за 2010. годину дана 14.02.2011. године, под бројем 1048/2011-04. Исти је достављен Управи за пољопривреду и развој села на даљи
поступак.
У Извештају о раду Фонда за 2010. годину дат је преглед намене
средстава као и преглед утрошених средтава у 2010 години. Укупно
реализована средства у 2010. години су 35.852.896,00 динара, што значи да је
постигнута реализација средстава у износу од 80 % .
Чланом 8. Одлуке о Фонду за развој пољопривреде ("Службени лист
града Ниша", брoj 1/1996, 9/1998 и 13/2007) предвиђено је да Управни одбор
Фонда за развој пољопривреде подноси годишњи извештај о свом раду и
коришћењу средстава Фонда на крају године. Имајући у виду да је Извештај о
раду Фонда у складу са важећим законским
прописима, Управа за
пољопривреду и развој села предлаже доношење Решења као у диспозитиву.
УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА

НАЧЕЛНИК
Александра Брзаковић

На седници Управног одбора Фонда за развој пољопривреде одржаној 14.02.2011. године, у
складу са чланом 8. Одлуке о Фонду за развој пољопривреде ("Службени лист града Ниша",
брoj 1/1996, 9/1998 и 13/2007) усвојен је

Извештај
Фонда за развој пољопривреде
за 2010.

Фебруар, 2011. година

Одлуком о буџету града Ниша за 2010. годину за реализацију Програма Фонда опредељена
су средства у износу од 50.000.000,00 динара, a Одлуком о ребалансу буџета предвиђен је
износ од 45.000.000,00 динара
Законом о пољопривреди и руралном развоју уређени су циљеви пољопривредне политике и
начин њеног остваривања, врсте подстицаја у пољопривреди, услови за остваривање права на
подстицаје, корисници постицаја, евидентирање и извештавање у пољопривреди,
интегрисани пољопривредни информациони системи.
Средства Фонда за развој пољопривреде града Ниша у 2010. години била су намењена
унапређењу примарне пољопривредне производње и прераде и свеукупног економског
јачања становништва на сеоском подручју кроз програмске активности и подактивности.
Управни одбор Фонда за развој пољопривреде 06.04.2010. године донео је Програм Фонда на
који је Скупштина дала сагласност 16.04.2010. године. Програм је урађен на основу Одлуке о
буџету града Ниша за 2010. годину и приказ агробуџета дат је у односу на првобитно
планираних 50.000.000,00 динара.
Извештајни период Фонда за развој пољопривреде обухвата период од 06.04.2010. до 31. 12.
2010. године.
Реализација програма Фонда за претходну годину одвијала се по следећим програмима и
мерама унапређења пољопривреде и укупног руралног развоја:
1. MЕРЕ ЈАЧАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ
У оквиру овог програма подржан је програм унапређења услуга у пољопривредној
производњи у оквиру кога су обављени послови и активности за функционисање прогнозно извештајне службе – ПИС, извршено систематско снимање распрострањености амброзије,
извршена дотација рада противградне заштите, подржано управљање ризицима у
пољопривреди - осигурање производње, изршено субвенционисање анализа вина и ракија за
регистрована пољопривредна газдинства. Овом мером је подржан и програм унапређења
сточарства унапређењем расног састава говеда, субвенционисањем набавкe квалитетне
приплодне телади, унапређење контроле репродуктивног статуса основног матичног запата
говеда на територији града Ниша, унапређење пчеларства, овчарства и козарства, рад
матичних служби опремањем и софтверским уређењем.
Укупно утрошена средства по овој мери износе 9.986.016,00 динара.
Образложење
Прогнозно - извештајна служба (ПИС)
У сарадњи са Центром за Виноградарство и винарство Ниш и ПССС "Ниш" у току 2010.
године извршено је иновирање мреже агрометеоролошких станица и пунктова за осматрање
појаве и кретања популације инсеката, које је подразумевало додатно опремање и
умрежавање, замену одговарајућих сензора и заклона, редован сервис, инсталацију за GSM
комуникацију и промену начина напајања, а код неких и потпуну промену локације.
Иновирање мреже ПИС система има за циљ усклађивање са општим концептом унапређења
биљне производње, увођењем интегралног концепта производње и успостављањем
компоненти фитосанитарног система Републике Србије, које проистичу из Закона о здрављу
биља и других материјалних закона из ове области у предстојећем периоду. Реализација прве
фазе програма Прогнозно извештајне службе је урађена у току 2010. године, док ће се са

активностима на реализацији друге фазе, што значи комлетно опремљен и функционалан рад
система наставити у току 2011. године. Рад на систему биће усмерен на Фитосанитарни
преглед - подршку успостављању фитосанитарног система РС и реализацији Програма мера
(увођење система биљног пасоша у одабраним усевима и реализација надзора на одабраним
усевима по Програму мера). Увођење система биљног пасоша обављаће се на одабраним
биљним врстама и то у одабраним газдинствима и код других произвођача истих усева и
вишегодишњих засада. Увођење концепта интегралне производње IPM путем извиђања
одабраних усева и увођење Система упозоравања на постојање услова за појаву и развој
штетних организама биће завршна активност интегралног система.
За наведено опремње и модернизовање ПИС система укупно је утрошено 926.500,00 динара.
Систематско снимање распрострањености амброзије
Пољопривредна стручна служба Србије " Ниш", уз техничку подршку Управе за
пољопривреду и развој села извршила је систематско снимање распрострањености
амброзије. Снимање терена је извршено до краја јуна месеца како би правовремено отпочело
уништавање овог алергена. За извршрно снимање уговорена је надокнада у износу од
100.000,00 динара, што ће бити измирено из средстава Фонда за развој пољопривреде у току
2011. Године.
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 у циљу
постизања што ефикаснијег функционисања система противградне заштите. Противградна
сезона траје 6 месеци (15. април – 15. октобар). У 2010. години изводила се са 13
противградних станица. Дотиран је рад 25 стрелаца средствима у нето износу од 4.000,00
динара месечно по стрелцу, односно 24.000,00 нето за шест месеци по стрелцу. Активност се
спроводила у сарадњи са Хидрометеоролошким заводом Србије – Радарски центар Ниш.
Управљање ризицима у пољопривреди - осигурање производње
Подстицај пољопривредних произвођача да осигурају своје усеве, стоку, пољопривредну
опрему и механизацију 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 реализована је кроз финансирање осигурања за пет
угледних произвођача, у укупном износу од 56.585.00 динара. Имајући у виду да је
субвенциосање развојних пројеката пољопривредника, реализовано крајем 2010. године и да
су тада стечени услови за осигурање усева, механизације, објеката и опреме, коју су
набављали путем субвенција, реализација средстава биће у 2011. години.
Субвенционисање анализа вина и ракије
У току 2010. године субвенционисале су се анализа вина и ракије у циљу утврђивања
здравствене и технолошке исправности и унапређења квалитета производа од воћа и грожђа.
Анализе су вршене у акредитованој лабораторији ДП "Центар за виноградарство и
винарство" Ниш и урађена је 51 анализа ракија и 55 анализа вина. Свака појединачна анализа
вина и ракије обухватала је хемијску анализу узорка, оцену органолептичких карактеристика
производа, мишљење и тумачење резулзтата и препоруку за побољшање технолошког
поступка и добијање што квалитетнијих производа. Укупно утрошена средства за ову меру
износе 379.056,00 динара. Реализација ове мере је као резултат по извештају енолога
утицала на побољшање квалитета производа од воћа и грожђа за 50%.

Унапређење расног састава говеда субвенционисањем коришћења семена врхунских бикова
У извештајном периоду на територији града извршено је 2 050 вештачких осемењавања, а
измирене су обавезе за 1 636 вештачких осемењавања у износу од 1.905.068,00 динара.
Преостале обавезе, за новембар и децембар 2010. године у износу од 470.000,00 биће
исплаћене из средстава Фонда за развој пољопривреде за 2011. годину.
Програмом унапређења говедарства кроз субвенционисано вештачко осемењавање крава
плоткиња на подручју града у току 2010. године је иновиран. Управа за пољопривреду и
развој села оформила је Комисију за одабир групе елитних бикова који су се користили за
вештачко осемењавање у периоду од две године и који омогућавају брзо поправљање расног
састава и производних особина говеда на територији града Ниша. Комисија је одабрала
бикове сименталске и холштајн расе. 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 бика и реда
осемењавања, субвенција је била од 400 до 1300 динара по осемењавању. Право да врше
вештачко осемењавање имале су све ветеринарске станице и амбуланте регистроване за
пружање ове услуге на територији града. Стручна комисија Управе вршила је и редовне
месечне контроле на терену.
Критеријуми за меру вештачког осемењавања у току 2010. године били постављени тако да
су захтевали озбиљнији и квалитетнији рад на терену ветеринарских станица и амбуланти,
као и пружање првокласне услуге према крајњем кориснику. Просечна заступљеност
приплодних грла у укупном броју је између 60-65%. Очекивани број осемењавања је према
томе био око 2800. Треба узети у обзир да је примена мере по новом уговору званично
почела тек 01.04.2010. тако да део ових грла улази и у ту калкулацију.
Субвенционисање набавка квалитетне приплодне телади у старости између 3 и 6 месеци
пореклом од уматичених мајки и бикова чије се семе користи у контролисаном систему
осемењавања
Ова мера је дата на основу предлога ветеринара и захтева произвођача. Управа за
пољопривреду и развој села/група за сточарство сачинила је критеријуме по којима се
реализовала ова мера. Донети критеријуми били су ускађени са правном регулативом и
стањем на терену. Реализација ове мере је са циљем како би се повећао број приплодних
говеда. У сталном контакту са ветеринарском и матичном службом са терена у
контролисаном систему осемањавања потенцијални кандидати су пролазили кроз
административне процедуре у прибављивању неопходне документације (матични картони
животиња, педигреа) тако да су потенцијални кандидати у даљем поступку и ова мера ће
бити реализована у 2011 години.
Унапређење контроле репродуктивног статуса основног матичног запата
говеда на територији града Ниша
Унапређење контроле репродуктивног статуса основног матичног запата говеда на
територији града Ниша реализованао је у сарадњи са стручњацима Ветеринарског института
Ниш који имају неопходну опрему за ултразвучну дијагностику гравидитета и
репродуктивних поремећаја. У току 2010. године субвенционсано је сто ултразвучних
прегледа на регистрованим пољопривредним газдинствима са 123.037,00 динара. Циљ ове
методе је да се контрола 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. Пренете обавезе износе 3.120,00 динара
иизмириће се из средстава Фонда та развој пољопривреде у 2011. години.
Унапређења овчарства и козарства
Унапређења овчарства и козарства реализовано је кроз стварање услова за интензивно
бављење овчарством путем формирања матичних запата оваца. У току 2010. године
извршена је набавка квалитетних женских и мушких приплодних грла виртемберг расе
оваца ради формирања матичног запата на територији града Ниша за шта је ангажовано
616.000,00 динара. Формирано стадо ће бити основа унапређења овчарства на територији
града у наредним годинама.
Субвенционисање набавке лека Apiguard за лечење пчелињег крпеља – варое
Обзиром да је болест Варооза један од најзначајнијих проблема пчеларства у чијем се
лечењу користе најразноврснија хемијска средства која могу значајно да утичу на квалитет
меда субвенциона је набавка лека Апигуард-једини лек на нашем тржишту који има пуну
ефикасност на узрочнике ове болести, а испуњава све критеријуме за коришћење у органској
производњи.Субвенционисана је набавка 5160 паковања лека и дистрибуирана је преко два
удружења пчелара на територији града- Удружење пчелара "Ниш" и Друштво пчелара
"Матица". На овај начин се брзо и ефикасно помаже нашим пчеларима да обезбеде врхунски
квалитет меда који је неопходан да би могли да постигну конкурентност неопходну за извоз
значајнијих количина меда. Укупно ангажована средства за реалитацију ове активности у
2010. години износе 980.397,00 динара.
Субвенционисање анализа сира за регистрована домаћинства за потребе пијачне продаје
Мера субвенције анализе сире за регистрована домаћинства није реализована у потпуности у
2010. години, али због законских регулатива и већој заинтересованости произвођача
наставља се са истом мером и у току 2011. Години. Регистована домаћинства поред
стандардне регистрације пољопривредног газдинства морају имати и регистровану
производњу сира. Управа за пољопривреду и развој села је према својим надлежностима
обишла сваку пијацу на територији града Ниша и поделила неопходан материјал вежан за
регистацију производње сира и имала серију едукативних деловања на ову тему. То је
позитивно деловало на произвођаче млека који су се одазвали на овакве акције и
регистровали своју производњу. Законска регулатива не прописује континуелну контролу
овако регистоване производње што је био циљ доношења овакве мере. Фонд за развој
пољопривреде града Ниша имаће јачу улогу у реализацији и контроли ове мере како би се
испунили како законски прописи везани за ову област тако и захтеви произвођача за
контролисаним и здравим сиром који се купује на пијацама града Ниша, у току 2011. године.
Унапређење рада матичних служби
С обзиром на значај матичног књиговодства за послове селекцији и унапређења производних
особина свих врста животиња, без чега се не може радити на повећању вредности
приплодних животиња, а узимајући у обзир да ће за неколико година међународни стандарди
који подразумевају и проверу порекла животиња постати обавезни и код нас. У току 2010.
године унапређење рада матичних служби вршено је кроз: субвенцијонисање рада матичних
служби, Финансирање израде софтвера за матично књиговодство, суфинансирање набавке
опреме за анализу квалитета млека.
На територији града регистроване су и раде три матичне службе и то Основна матична
служба "Ниш", Предузеће за производњу, трговину и заступање "Аграрсервис тим" из Доњег
Матејевца, КК "Нониус" из Горњег Међурова.

Субвенционисање рада матичних служби у говедарству вршено је за староуматичене краве у
матичном запату са 500,00 динара по грлу, а у производном запату са 300,00 динара по грлу
(до 400 грла). За новоуматичене краве у матичном запату субвенција је била 1.000,00
динара по грлу, а у производном запату са 500,00 динара по грлу.
Субвенционисање рада матичних служби у овчарству и козарству вршено је за
староуматичене козе и овце у матичном запату са 200 динара по грлу, а у производном
запату са 100 динара по грлу. Новоуматичене козе и овце у матичном запату са 500,00 динара
по грлу, а у производном запату са 300,00 динара по грлу .
Средства за субвенцију рада матичних служби у износу од 258.700,00 динара биће
исплаћена, као пренете обавезе из 2010. године, из средстава Фонда за развој пољопривреде
у 2011. години.
Један од главних проблема у раду матичних служби је неажурно и нетранспарентно матично
књиговодство које свака служба решава на свој начин и у целом поступку једини
стандардизовани део посла су коначни извештаји-обрасци обавезни по закону. Ови подаци
су често због неажурности и погрешни што представља значајан проблем код купопродаје
животиња, као и код остваривања права на разне облике субвенција.Једна од мера је израда
јединственог софтвера који би био преко интернета доступан свим градским матичним
службама, али који би могао да се развија у правцу јединственог стандарда за целу
Републику. У току 2010. године финансирана је са 213.351,00 динара и реализована прва
фаза израде софтвера за матично књиговодство - израда идејног решења и пројектног задатка
за Програмски пакет МЕГПГН – Израда базе података и формулара за матичну евиденцију
говеда са подручја града Ниша и прва фазе реализације израде функционалног веб
софтверског пакета за потребе матичног књиговодства и пољопривредних стручних служби
града Ниша.
Значајан проблем службама које се баве матичним књиговодством на територији града Ниша
је недостатак опреме. Из тих разлога, а да би помогла убрзано подизање ових услуга на
неопхоидни ниво, било је предвиђено да се субвенционише набавка три апарата, за сваку
матичну службу по један по избору и потреби саме службе. Суфинансирање набавке апарата
за утврђивање квалитета млека је уговорено у 2010. години, али ће реализација бити у 2011.
години у вредности од 356.040,00 динара.

2. МЕРЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Наведеном мером подржан је програм едукације и oрганизованости пољопривредника и
пољопривредних стручњака и промоција развојних потенцијала и потреба села, кроз
стручно усавршавање пољопривредника и пољопривредних стручњака и промоцију
развојних потенцијала и потреба села, као и програм за побољшање живота и ширење
економских активности у руралним подручјима, субвенционисањем развојних пројеката
пољопривредних регистрованих газдинстава.
Укупно утрошена средства по овој мери износе 27.644.749,00 динара.
Образложење
Реализацијом програма едукације и организованости пољопривредника и пољопривредних
стучњака и промоцијом развојних потенцијала и потреба села предузете се мере у циљу
подизања нивоа знања, вештина и активности везаних за пољопривреду, развој села,
организованост локалног и регионалног тржишта пољопривредних и других производа и
услуга.
Стручно усавршавање пољопривредника, пољопривредних стручњака
Корисници средстава за стручно усавршавање били су пољопривредници, сеоско
становништво и пољопривредни стручњаци ( са пребивалиштем и радним ангажовањем
везани за град Ниш), са циљем да резултате стручног усавршавања користите за даљи
рурални развој на подручју града Ниша. Средства опредељена за ову намену користила су

се за различите oблике стручног усавршавања и стицања нових знања. У току 2010 године
подржане су следеће активности :
9 набавка стручне литературе
11.315,00
динара
9 набавка и диструбуција стручног часописа "Јутро"
33.600,00
динара
штампање едукативног материјала
26.904,00
динара
9 објављивање чланка у стручном часопису
32.000,00
динара
9 посета Новосадског сајма за преко 250 произвођача
507.143,00
динара
9 посета Етно сајма у Београду за 60 произвођача
59.524,00
динара
9 посета изложби говеда у Крушевцу за 50 произвођача
17.857,00
динара
посета Лазаревом кањону
33.333,00
динара
9 студијско путовање повртара у Нови Сад и Сегедин
158.904,00
динара
9 посета етно манифестације – Бачки Јарак
49.167,00
динара
9 израда Монографије о нишким селима
271.084,00
динара котизације на стручним скуповима: Саветовање село и туризам, Међународни
научни скуп Власински сусрети, Саветовање о заштити биља
60.460,00
динара
9 емитовање едукативне емисије за потребе локалног сеоског становноштва "Наша
села" са 60.000 динара месечно. У 2010. години измирене су обавезе за период од
јануара до
септембра
540.000,00
динара;
У току 2010 године финансирани су и организовани следећи стручни скуопви:
9 семинар о бизнис планирању у пољопривреди у области сточарства динара са израдом
бизнис плана за сваког учесника
90.000,00 динара
9 семинар о бизнис планирању у пољопривреди у области и воћарства са израдом
бизнис плана за сваког учесника
100.000,00
динара
9 семинар о бизнис планирању у пољопривреди у области ратарства са израдом бизнис
плана за сваког учесника
100.000,00 динара
9 саветовање "Самоорганизовање у сеоским заједницама" у сарадњи са Заводом за
проучавање села Београд
100.000,00 динара
9 саветовање "Унапређење производње и удруживање"
250.000,00 динара.
9 Конфереција "Улога жена у руралном развоју"
156.047,00 динара
9 семинар о вођењу књиге поља у пољопривреди у области повртарства, воћарства и
виноградарства
96.000,00 динара
Промоција развојних потенцијала и потреба села
Организација наступа Града Ниша на 77. Међународном пољопривредном сајму
У периоду од 15. до 22.05.2010. године, шесту годину за редом, Град Ниш преко Управе за
пољопривреду и развој села у сарадњи са Регионалном Привредном Комором Ниш,
организовао је заједнички наступ на 77. Међународном пољопривредном сајму у Новом
Саду. Штанд површине 150 м2, заједнички су финансирали Град Ниш, РПК Ниш и
привредници са територије града. Своје производе на сајму представили су: Јумис,

Нишпродукт, Фригонаис, Олимп-интернационал и Нишка млекара и преко Управе за
пољопривреду и развој села – пет пољопривредних произвођача са својим производима
(црно, бело и купиново вино, рибљи производи, пшеничне клице и производи од печурака).
За реализацију ове активности уплаћена су средства за смештај излагача и представника
локалне самоуправе у износу од 93.590,00 динара, док ће средства, за закуп простора, у
износу од 772.334,00 динара бити исплаћена у 2011.години.
Организација 4. Пољопривредног сајма Ниш 2010.
Управа за пољопривреду и развој села града Ниша је организовала четврти Сајам
пољопривреде, 25. и 26. септембра. У оквиру сајма одржане су: II Регионална изложба
крава, XII Републичка изложба коза и VII Републичка изложба оваца, изложба агро-опреме,
II Изложба ситних животиња и кућних љубимаца, Изложба цвећа и промотивни део " Наша
села" на коме су представљени рурални потенцијали, домаћи производи и етно-стваралаштво
централне, источне, западне и јужне Србије. Укупни трошкови организације 4.
Пољопривредног сајма Ниш 2010 износили су 2.651.962,00 динара.
Организација наступа града Ниша на Етно сајму
37. међународни сајам хране, пића и опреме и 18. међународни сајам вина одржан је у
Београду од 27.11. до 30.11.2010. године. На штанду града представило се двадесетак
произвођача са територије града и Граду Нишу додељено је специјално признање за најбољи
промотивни наступ. Укупни трошкови организације наступа на Етно сајму, закуп простора,
опремање штанда, смештај за излагаче и представнике Управе, промо материјал и изложбени
узорци, износили су 783.695,00 динара.
Подржане манифестације и изложбе:
Манифестација виноградара и винара "Свети Трифун" у организацији ГО
Пантелеј,
одржана 12.02.2010.
335.000,00
динара;
Четврта изложба вина и ракије ГО Црвени Крст одржана 13.02.2010.
98.000,00
динара;
Манифестација "Јеремијски Дани" Вукманово одржана 14.02.2010. у организацији КУД
"Ковиље"
49.800,00 динара;
Манифестација "Четврти нишки сабор ловаца"Лесковик , одржана 20-21.03.2010, у
организацији Ловачког удружења " Ниш"
87.286,00 динара;
Манифестација пчелара "Мед бренд -Сува планина" одржана септембра 2010 у организацији
Удружења пчелара " Сува планина"
30.120,00 динара;
Остале подржане активнсти
1. наступ удружења на изложби цвећа и лековитог биља 49.000,00 динара;
2. промоција органске производње на газдинству – 68.000,00 динара;
3. промоције руралних потенцијала у агротуризму - 30.000,00 динара;
Тржишно информациони систем – за функционисање тржишно информационог система
који је успостављен пре пет година ангажована су средства у износу од 54.731,00 динара и то
за ажурирање и сервисирање сајта www.niskoselo.соm и сервисирње постојеће опреме.
Створене обавезе у делу Промоција развојних потенцијала и потреба села, које ће се
исплатити из средстава Фонда за развој пољопривреде у 2011. години су: Закуп простора на
новосадском сајму 772.334,00 динара, суфинансирање манифестације Св.Трифун у Нишкој
Бањи -140.000,00 динара, трошкови смештаја за Етно сајам 25.00,00 динара, објављивање
новинског чланка у стручном часопису "Аграрпрес" -20.000,00 динара, одржавање опреме
ТИС-а 6.000,00 динара.
Развој руралне економије , унапређење ефикасности тржишта и имплементација

стандарда, имплементација агроеколошких мера, диверзификација економских
активностии у руралним срединама
Овим Програмом на сеоском подручју подржани су они пројекти који су показали јасну
развојну компоненту у биљној и сточарској производњи као и диверзификацији економских
активности на руралном подручју. Избор пројеката извршен је према утврђеним критеријумима,
и конкурсу - „Мој бизнис“ за регистрована пољопривредна газдинства и „Наш бизнис“ за
организоване групе пољопривредника, задруге, кооперативе и друга правна лица.
Субвенционисани су пројекти/инвестиције регистрованих пољопривредних газдинстава, у
износима са 50% од укупног износа инвестиције, као и пројекти за организоване групе
пољопривредника са 70% и правна лица, са 30% од укупног износа инвестиције.
Израђен је конкурс за избор корисника подстицајних средстава за рурални развој и објављен
01.10.2010. Програм суфинансирања и критеријуми за доделу средстава је медијски
промовисан, а анимирање сеоског становништва је вршено на терену, што је за резултат
дало 168 пријава. За сточарску производњу 76 пријава, 39 за воћарску, 38 за повртарску и 15
за развој руралне економије. Образоване су четири стручне Комисије по областима:
повртарство, воћарство и виноградарство, сточарство, агротуризам и предузетништво на
селу, а са задатком да изласком на терен утврди параметре наведене у конкурсним
пријавама, у складу са критеријумима, изврши бодовање сваког захтева, који је садржао у
апликацији бизнис план оправданости улагања/инвестиције и сачини ранг листу. Чланови
стручних комисија били су стручњаци из пољопривредних институција и научних установа.
По спроведеној конкурсној процедури и оцењивању достављених захтева, Управни одбор
Фонда је одобрио доделу средства најбољим подносиоцима и то како за удружења, тако и за
индивидуалне пољопривредне произвођаче. Након извршеног избора корисника и закључени
су о коришћењу подстицајних средстава за развој руралне економије са корисницима:
- Удружење „Нишки повртар“ за набавку пољопривредне механизације,
- Удружење„Нишки пастир“ за формирање машинских прстенова,
- Удружење „Нишка шанса“ за набавку силажног комбајна,
- Ловачко удружење Ниш – за опрему објекта за промет одстрељене дивљачи
-Удружење воћара, виноградара и подрумара „ЧЕГАР“ за опрему за производњу и
финализацију вина и са
- пет група произвођача у оквиру Удружења за набавку мулчера-две групе,
сертификованог садног материјала, набавку убодне фрезе-две групе.
- 92 регистрована пољопривредна газдинства.
Ранг листа поднетих и одобрених пројеката је објављена на сајту Управе за пољопривреду и
развој села., као и сва претходни конкурсни обрасци са бизнис плановима и критеријумима.
Укупно реализована подстицајна средтва у 2010. години изнсе 20.620.227,00 динара. У
области воћарства и виноградарства реализовано је укупно 5.508.186,00 динара и то за 6
заједничких и 21 индивидуални пројекат. У области повртарства реализовано је укупно
4.657.045,00 динара и то за 1 заједнички и 21 индивидуални пројекат.У области сточарства
реализовано је укупно 9.172.320,00 динара и то за 3 заједничка и 36 индивидуалних
пројеката. У области унапређења активности у руралном подручју (маркетинг, прерада,
развој ловства, развој руралног туризма, подршка старим занатима), одобрено је укупно
1.282.676,00 динара и то за 1 заједнички и 4 индивидуална пројекта.
Програм озелељавања
У циљу унапређења животне средине на сеоском подручју и стварања могућности
квалитетнијег живљења, у току 2010. године планирана је подршка активностима које се
односе на уређење и озелењавање површина на сеоском подручју као и подизање
ветробранских појасева садњом различитих садница. За финансирање ових активности
искоришћене су друге могућности- преко Министарства пољопривреде, шумарства и

водопривреде и Програма за уређење и коришћење пољопривредног земљишта у државној
својини.
3. ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ИСТРАЖИВАЊИМА У ПОЉОПРИВРЕДИ
Средства програма су ангажована у припреми процеса израде стратегије регионалног
развоја и израде локалних и регионалних акционих планова и формирању група по моделу и
методологији ЕУ аграрне политике, а као резултат је потписан уговор са СКГО и Града
Ниша/Управе за пољопривреду и развој села за израду Стратегије регионалног руралног
развоја у току 2011. Године. Укупно утрошена средства по овој мери износе 290.000,00
динара.
Израда стратегија и сутдија оправданости у области прераде и скалдиштења
пољопривредних производа су у припремној фази са подршком страних донтора и развојних
програма и реализоваће се у току 2011. године, док већина студија које покривају област
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта су у реализацији по Програму
Управе за земљиште ресорног Министарства за 2010.годину, по коме је Град Ниш/Управа за
пољопривреду и развој села остварила финансијску подршку од укупно 7.500.000,00 динара.
Суфинансира се израда студија везаних за комасацију, наводњавање, противерозине мере и
ветрозаштитне појасеве.

4. ПРОГРАМ КРЕДИТИРАЊА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ
Резултат ове мере је потписан Уговор између Града Ниша/Управе за пољопривреду и развој
села, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и пословне банке/ПроКредит
банке, према Уредби за дугорочно кредитирање пољопривредних газдинастава из 2010.
Уговор са ресорним Министарством закључен је новембра 2010. године, тако да ће се
наведени програм кредитирања реализовати из средстава Фонда за развој пољопривреде за
2011. Годину у износу од 2.000.000,00 динара, колико је било планирано у 2010. Години.
Унапређење производње меса и млека, унапређење производње поврћа и воћарсковиноградарске производње и прераде су области по којима се могу користити дугорочни
кредити по овај мери. Пољопривредним произвођачима је на овај начин омогућено
коришћење кредитних средстава у износу од 8.000.000,00 динара.
Пренете обавезе из 2009. године и трошкови платног промета
Из средстава Фонда за развој пољопривреде за 2010. годину измирене су пренете, преузете,
обавезе настале реализацијом Програма Фонда за развој пољопривреде за 2009. годину у
износу од 1.735.572,00 динара.
Трошкови накнаде за услуге које врши Управа за трезор за 2010. годину наплаћена су у
износу у износу од 35.113,00 динара, док ће се неизвршени налог у износу од 76.287,00
динара исплатити из средстава за 2011.годину.

Назив програма
MЕРЕ ЈАЧАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ
ПОЉОПРИВРЕДЕ
МЕРЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Реализовација

6.147.462,00
27.644.749,00

Мере подршке истраживањиима у
пољопривреди
Програм кредитирања пољопривредне
производње 2010./2011.

Пренете обавезе из 2009.
Трошкови платног промета

УКУПНО

290.000,00
Напомена: реализација
програма је у току,
имајући у виду на
двогодишњи период
реализације 2010./ 2011.
године

1.735.572,00
35.113,00
35.852.896,00

Ниво реализације средстава је 80% од укупних средстава Фонда за развој пољопривреде за
2010. годину, док је ниво реализације програмских активности већи. Средства у износу од
2.434.541,00 динара биће обавезе пренете за 2011. годину.
Број: 10- 48/2011-04
У Нишу, 14.02. 2011.год.
УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

ПРЕДСЕДНИК
Виолета Макленовић,с.р.

