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На основу члана 12. став 12. Закона о
инспекцијском надзору („Службени гласник
РС“, број 36/15) и чл. 22. и 66. Статута oпштине
Стара Пазова (“Службени лист општина Срема”,
бр. 26/08 и 5/13), Општинско веће општине
Стара Пазова, на седници одржаној 11. јула
2016. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ
НАДЗОРА
Члан 1.
Овим решењем образује се Комисија за
координацију инспекцијског надзора општине
Стара Пазова (у даљем тексту: Комисија).
Члан 2.
Утврђује се да инспекцијски надзор из
области поверених послова врше:
- Грађевинска инспекција – у саставу Одељења
за урбанизам и грађење,
- Инспекција за заштиту животне средине - у
саставу Одељења за комуналне делатности и
заштиту животне средине.
Инспекцијски и слични надзор над
пословима из изворне надлежности општине
врше:
- Комунална инспекција- у саставу Одељења за
комуналне делатности и заштиту животне
средине,
- Пољочуварска служба - у саставу Одељења за
пољопривреду, водопривреду и шумарство,
- Туристичка инспекција – у саставу Одељења за
пољопривреду, водопривреду и шумарство,
- Инспекција друмског саобраћаја - у саставу
Одељења за привреду,
- Инспекција канцеларијске, одн. теренске
контроле, одн. наплате – у саставу Одељења за
утврђивање, контролу и наплату јавних
прихода,
- Просветна инспекција – у саставу Одељења за
друштвене делатности, културу и информисање.

Члан 3.
Послови и задаци Комисије јесу да:
- разматра и одобрава предлоге планова инспекцијског надзора, које достављају ресорна
Одељења,
- утврђује општи образац записника о
инспекцијском надзору за послове из изворне
надлежности општине,
- разматра и одобрава контролне листе за
послове из изворне надлежности општине, на
предлог ресорних Одељења,
- координира деловање инспекција, ради
постизања веће ефикасности у раду, и у том
циљу иницира мере, утврђује смернице и даје
упутства,
- разматра проблеме, анализира праксу
инспекцијског надзора и заузима ставове у циљу
уједначавања поступања инспекције у истим
или сличним ситуацијама,
- разматра и иницира начин решавања евентуалних проблема у вршењу поверених послова
инспекцијског надзора, у односу према републичким инспекцијама и државним органима,
- разматра и даје мишљење на предлоге одлука,
којима се уређују питања инспекцијског
надзора,
- анализира кадровску структуру и потребе за
стручним усавршавањем инспектора, као и
техничку опремљеност и стање информационог
система, и подноси одговарајуће иницијативе
надлежним органима за решавање одређених
питања,
- разматра извештај о раду унутрашње
контроле, ако је иста формирана, као и
притужбе на рад инспекција,
- обавља и друге послове из ове области, сходно
законским и подзаконским прописима и
одлукама Скупштине општине.
Члан 4.
У комисију се именују:
- Беара Милан, заменик Председника општине,
за председника Комисије,
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- Коврлија Бојан, начелник Општинске управе,
за заменика председника Комисије,
- Милаш Никола, начелник Одељења за
комуналне делатности и заштиту животне
средине, за члана Комисије,
- Вуксан Миодраг, начелник Одељења за урбанизам и грађење, за заменика члана Комисије,
- Стојановић Драгана, начелница Одељења за
пољопривреду, водопривреду и шумарство, за
члана Комисије,
- Шолаја Жељко, начелник Одељења за друштвене делатности, културу и информисање, за
заменика члана Комисије,
- Илић Сузана, начелница Одељења за
привреду, за члана Комисије,
- Стефановић Дивна, начелница Одељење за
утврђивање контролу и наплату јавних
прихода, за заменика члана Комисије,
- Стикић Немања, шеф кабинета Председника
општине, за члана Комисије,
- Катић Велибор, начелник Одељења за спорт и
омладину, за заменика члана Комисије.
Члан 5.
Комисија ради у седницама, којима
мора присуствовати већина од укупног броја
чланова, за пуноважно одлучивање, а одлуке
доноси већином гласова укупног броја чланова.
Члан Комисије, који није сагласан са
ставом Комисије по неком питању, може
поднети предлог Општинском већу за
преиспитивање донетог става Комисије.
Члан 6.
Комисија може формирати радне групе
за поједине уже области инспекцијског надзора,
у која могу бити укључена и лица ван састава
Комисије, са задатком да детаљније обраде
поједина питања и Комисији поднесу извештај,
односно предлоге одговарајућих мера, које ће
Комисија разматрати и о њима заузимати
ставове.
Члан 7.
Стручно-техничке и административне
послове за Комисију обавља Одељење за општу
управу, скупштинске и заједничке послове.
Члан 8.
Ово pешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу
општина Срема“.
Op{tinsko ve}e op{tine Stara Pazova
Broj: 020-74/2016-IV
11. jula 2016. godine
Stara Pazova
Zamenik predsednika
Milan Beara, s.r.
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Na osnovu ~lana 13. stav 4. Zakona o
podsticajima u poqoprivredi i ruralnom
razvoju („Slu`beni glasnik RS“, br. 10/13,
142/14 i 103/15) i ~lana 66. Statuta op{tine
Stara Pazova („Slu`beni list op{tina
Srema“, br. 26/8 i 5/13), Op{tinsko ve}e
op{tine Stara Pazova, po pribavqenoj
saglasnosti Ministarstva poqoprivrede i
za{tite `ivotne sredine Republike Srbije,
broj: 320-00-05002/2016-09 od 24. juna 2016.
godine, na sednici odr`anoj 11. jula 2016.
godine, donelo je
ZAKQU^AK
1. Donosi se Program mera podr{ke za
sprovo|ewe poqoprivredne politike i
politike ruralnog razvoja op{tine Stara
Pazova za 2016. godinu, koji ~ini sastavni deo
ovog Zakqu~ka.
2.
Ovaj
zakqu~ak
objaviti
u
„Slu`benom listu op{tina Srema“.
Op{tinsko ve}e op{tine Stara Pazova
Broj: 320-68/2016-IV
11. jula 2016. godine
Stara Pazova
Zamenik predsednika
Milan Beara, s.r.

I: Опште информације и табеларни приказ
планираних мера
1.1. Анализа постојећег стања
1.1.1. Географске и административне карактеристике
Општина Стара Пазова се налази у
средишту југоисточног Срема на територији од
351 км2. Простор Општине одликује висок ниво
саобраћајне транзитности као последица посредничке улоге између регионалних центара Београда и Новог Сада, Руме, Сремске Митровице
као и околних регија. Кроз територију Општине
се прожимају аутопутеви Е-70 и Е-75, саобраћајнице од националног и европског значаја и
Паневропски коридор VII (међународни пловни
пут Е80), који представља река Дунав која
протиче кроз Општину у дужини од 24 км.
Геосаобраћајни положај Општине веома
је повољан. Налази се на 30 км од Београда,
односно 40 км од Новог Сада који су значајни
културни, административни, трговински и потрошачки центри Републике. Повољном положају Општине допринела је добра саобраћајна
повезаност. У друмским комуникацијама
значајни су регионални локални путеви којима
је
успостављена
комуникација
седишта
Општине са припадајућим насељима.
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Општина има девет насеља од којих су
по статистичко - урбаним и функционалним
критеријумима, Стара и Нова Пазова као и Нови
Бановци насеља градског типа, док се остала
насеља (Стари Бановци, Белегиш, Војка,
Голубинци, Крњешевци, и Сурдук) дефинишу
као сеоска насеља. Према попису из 2011. године у општини Стара Пазова је живело 65.792
становника (2002. – 67.544), а просеча густина
насељености је 187,44 становника на 1 км².
1.1.2. Природни услови и животна средина
Природни
амбијент
Општине
карактерише се равничарским тереном са благо
заталасаним рељефом Сремске лесне заравни
која започиње на северном делу општинског
атара. Земљиште је високог квалитета и проценат површина покривен кватитетним обрадивим
земљиштем условило је знатно учешће обрадивих површина у Општини. Према попису пољопривреде из 2011 године, учешће коришћеног
пољопривредног земљишта у укупној површини
општине Стара Пазова износи између 5 и 8%.
Укупна површина пољопривредног земљишта у
општини Стара Пазова износи 29.442,5361 ха.,
а по култури су највише заступљене њиве на
28.544,4106ха, тј. око 90% укупне пољопривредне површине, а остале пољопривредне
површине чине воћњаци, виногради, пашњаци,
ливаде, мочваре и остала земљишта. Општина
Стара Пазова прекривена је у највећем проценту
изузетно квалитетним земљиштем за потребе
пољопривредне производње. Према класи је
заступљено: 14,3% њива I класе, 31,6% њива II
класе, 33,9% њива III класе, 13% њива IV класе,
3,4% њива V класе, 0,6% њива VI класе и 0,3%
њива VII класе.
Највише су заступљени черноземи
76,2%, затим, ливадске црнице 21,8%, ритске
црнице 0,5% и алувијална земљишта 1,5%.
Природни амбијент Општине карактерише се
равничарским тереном са благо заталасаним
рељефом Сремске лесне заравни. Главни рељеф
чине лесна зараван, лесна тераса, речне долине
Будовара и Комеревца, алувијална раван и
корито Дунава, крњешевачка депресија и друге
мање микро депресије. Највиши делови налазе
се уз реку Дунав и достижу висину до 120 м, док
је минимална висина 75 м надморске висине,
тако да по висинским односима и нагибу терена
од око 5 степени атар спада у равничарске
терене-група оптимално повољних терена за
грађевинске и пољопривредне намене.
На територији општине Стара Пазова
налазе се релативно уједначене геолошке
формације категорије сувоземног леса (70%

Broj 23 Strana 1045

атара), барског леса (25% атара) и алувијалних
наноса (5% атара).
Дунав протиче источном границом
Општине у дужини од 24 км и у њега се улива
највећи општински поток Будовар у који се
уливају Комаревац и још један безимени поток.
Подземне воде – на основу резултата
истраживања дошло се до закључка да на скоро
целој територији општине Стара Пазова постоје
акомулације геотермалних вода, које се могу
успешно експлоатисати израдом дубинских
бушотина (просечна дубина око 1 км). Температура геотермалних вода на овим дубинама је
око 75-80˚C, а на подручју Голубинаца око 90˚C
што представља веома повољну геотермалну појаву и овај локалитет чини веома перспективним.
На територији Општине експлоатишу се
одређене неметаличке минералне сировине:
цигларске земље, пескови из алувиона Дунава.
Као последица високог нивоа обрађености атара Општина има веома мале површине
под шумском вегетацијом, приближно 4 км²
(1,13% укупног атара Општине). Она је једна од
најмање пошумљених општина у Војводини,
што указује на могући проблем еолске ерозије
пољопривредног земљишта. У Oпштини су сађени шумски комплекси са доминантним врстама: јавор, јасен, брест, туја, топола (црна, бела)
и багрем. Највећа површина са компактном шумском вегетацијом (евроамеричке тополе) јавља
се у подунављу и потезу белегишке алувијалне
равни од 2,2км², а на потесу комплекса посебне
намене Батајница налази се приближно око 1км²
заштитног зеленила, док остатак обухвата
зеленило поред лесних одсека, мелирационих
канала, ловачке ремизе и др.
Подручје општине Стара Пазова
одликује се умерено континенталном климом.
Распоред падавина у току године је неравномеран и чести су ветрови, што доводи до
исушивања земљишта и појаве еолске ерозије
земљишта. Због наведеног се формирају
ветрозаштитни појасеви садњом шума. Средња
годишња влажност на подручју општине Стара
Пазова креће се око 77%. Падавине (киша и
снег) су главни извор воде за биљне културе, а
укупна количина падавина на подручју
Општине креће се од 350 л/км² до 900 л/км².
На територији Општине налази се само
један заштићени споменик природе (Службени
лист Срема, 12/2001), које ужива режим
заштићеног природног добра а то је “стабло
беле тополе” изузетно леп и развијен примерак
своје врсте. Друга природна баштина од значаја
на локалном нивоу углавном је сконцентрисана
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на простору општинског подунавља (Сремски
лесни одсек и река Дунав).
Простори који су карактеришу као
станишта аутохтоне флоре и фауне су веома
ограничени и обухватају дунавски лесни одсек,
Будовар, цигларске баре код Старе Пазове, бару
у Новој Пазови, пашњаке код Крњешеваца,
долину Љуковског потока код Голубинаца,
трасе далековода који прелазе преко атара
Општине и друге мање површине.

поседују све карактеристике урбаног али и
комбиновано, сеоског и градског насеља.
Насеље је спојено са Старим Бановцима
урбаним насељем Бановци – Дунав са којим
заједно има 15.000 становника.
Према попису становника из 2011.
године слика о броју и просечној старости
становника по насељима је следећа:

СТАЊЕ И ТРЕНДОВИ У РУРАЛНИМ
ПОДРУЧЈИМА
1.1.3.
Демографске
карактеристике
и
трендови
Стара Пазова је административни
центар Општине која по овој сремској вароши
носи назив. Она је уједно економски, здравствени, образовни и културни центар. Општина
има девет насеља од којих су по статистичко урбаним и функционалним критеријумима
Стара Пазова, Нова Пазова и Нови Бановци
насеља градског типа, док се остала насеља
(Стари Бановци, Белегиш, Војка, Голубинци,
Крњешевци и Сурдук) дефинишу као сеоска
насеља.
Број становника, према попису из 2011.
године, у општини Стара Пазова износи 65.792 а
густина насељености је 187,44 становника по
км². Податак се односи на укупни атар док је
становништво сконцентрисано у насељима, те је
фактичка густина насељености драстично већа у
односу на густину насељености атара Општине.
Ако се посматра динамика промене бројности
популације у другој половини XX века, долази
се до закључка да је Општина имала интензиван
раст популације. Према попису становништва из
2002. године, када је на територији Општине
живело 67.576 становника, контатује се блажи
пад популације. Међутим, Општина Стара
Пазова у последње две и по године бележи
велики број инвеститора, страних и домаћих,
што пружа могућност за отварање нових радних
места, па је стога Општина атрактивна и за
становништво из околних Општина. Атрактивне
локације насеља на обали Дунава у Општини
Стара Пазова такође привлаче све више
становника. По слободној процени сада на
територији Општине живи више од 70.000
становника са тенденцијом пораста.
Проценат становништва до 60 година је
већи од процента становноштва изнад 60
година, и износи 67%, а просечна старост
становника износи 41,0 година. Бележи се
пораст броја становника у местима Нови и
Стари Бановци што се објашњава атрактивном
локацијом дунавског приобаља. Нови Бановци

Стара Пазова
Нова Пазова
Нови Бановци
Стари Бановци
Војка
Голубинци
Белегиш
Сурдук
Крњешевци

Назив насеља

Број
становника
18602
17105
9443
5954
4752
4721
2973
1397
845

Просечна старост
становништва
41,2
40,4
40,7
40,1
40,2
42,1
42,4
44,4
39,7

Анализом природних аспеката Општине
и аспеката стања квалитета животне средине,
дошло се до закључка да на систем природних
елемената Oпштине утичу двојаки фактори:
интерни и екстерни. На спољне факторе
загађења није значајније утицати, то су загађења
која настају као последица обављања
различитих делатности на другим просторима, а
који путем ваздуха и воде долазе на територију
Општине. На интерне факторе, тј. на загађење
које настаје на простору Општине је могуће
утицати администативно - финансијским,
техничким и другим мерама. Близина Војног
аеродрома Батајница доприноси аеро загађењу и
повећаној буци. Земљиште је изложено деградацији у виду губитка органске материје, неадекватном применом пестицида и минералних
ђубрива и конаминацијом око већих саобраћајница. Кроз Општину протиче регионални
канализациони систем
у које се пуштају
фекалне и атмосферске воде без пречићавања и
овај је систем прикључен на војни колектор на
батајничком аеродрому из кога се не
пречишћене воде уливају код Нових Бановаца у
Дунав. Простор Општине је високо угрожен
подземним водама, са изузетком подунавских
насеља. Због интензивних примена агротехничких мера и постојеће индустрије, општински
простор је изложен загађењу земљишта, а
посебну пажњу треба обартити системима за
пречићавање отпадних вода.
Густина насељености Општине износи
187,44 становника на 1 км².
У поређењу са старосним групама на
нивоу Војводине и Србије популација Општине
је бројнија у контингентима становништва од 0-
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19, 20-39 и 40-59 година, док је мање бројна у
контигенту становништва од 60 и више година.
Просечна старост популације нижа је од
просечних вредности за Војводину и Србију.
Анализа основних контигената популације
Општине за последња два пописна периода
(2002. и 2011. године) указала је на смањење
бројности контигената 0-6 и 7-14 година, те на
незнатно увећање бројности радног и фертилног
контигента популације.
У глобалу се може закључити да је
степен образованости активног становништва
Општине у поређењу са просецима за Војводину
и Србију повољнији сходно подацима пописа из
2011. године. Наведено је посебно индиковано
за становништво без стручне спреме и са нижом
основном школом. Највећи део активног
становништва има ССС што последично утиче
на степен укупне привредне активности.
Анализа
података
о
запосленом
активном становништву према привредним
секторима у Општини за пописне периоде 2002.
и 2011. годину указује да је пољопривредно
активно становништво у бројном опадању,
активно становништво у секундарном сектору
такође у лаганом опадању док је становништво
запослено у терцијарном и квартарном сектору
у порасту. Према делатностима активно
становништво Општине је највише ангажовано
у индустрији, трговини и најзад пољопривреди.
Сеоским насељима Белегиш, Војка, Голубинци,
Крњешевци, Стари Бановци и Сурдук највише
запослених је у делантости примарног сектора,
затим у секундарном и терцијалном, а док је у
градским насељима Стара Пазова, Нова Пазова
и Нови Бановци, највећи део становништва
запослен у секундарном, терцијалном и
кварталном, па најзад и примарном сектору.
Дневне миграције на нивоу насеља
највише су везане за обављање потреба
школовања и рада.
У општину Стара Пазова укупно је
досељено 35.671 становника: из Србије 18.856
(из друге области, из друге општине исте
области и из другог насеља исте општине) и из
иностранства 16.807 (из бивших република
СФРЈ и из друдих земаља).
Укупна демографска слика Општине
(старење популације, велике досељеничке
миграције и сл.) значајно утичу на структуру
радног контигента Општине што се пре свега
огледа у старењу радног контигента популације,
као и у повећаном броју лица са личним примањима и издржаваних лица. Такође привредна
кретања на нивоу Општине утицала су на
прекомпензацију радног становништва из
аграрних у не аграрне делатности.
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Према попису из 2011. године Општина
је бројала 32.332 мушкарца са просечном
старошћу 40,9 година и 33.460 жена са
просечном старошћу 43,5 година.
Од укупног економски активног
становништва, пољопривредом се бави 1.350 и
то највише оних просечне старости између 45 и
54 година.
1.1.4. Диверзификација руралне економије
Узевши у обзир традиционалне и новије
факторе, основне предности Општине за развој
привреде су непосредна близина Београда и
Новог Сада, одличан геосаобраћајни положај,
развијено предузетништво, одличан квалитет
земљишта, значајне просторне могућности за
привредни развој, као и добро сачувана природа
и река Дунав. Носиоци привредног развоја у
Општини су Стара и Нова Пазова као и
Голубинци и Војка у области пољопривреде.
Према размештају привредних активности,
општина Стара Пазова се може поделити на два
дела: средишњи и јужни, где се у постојећим
радним зонама у насељима Стара и Нова Пазова
развијају индустрија, производно предузетништво, трговина на велико и складиштење и
северни и западни део, где је развијенија
пољопривреда. У последњих годину и по дана
страни инвеститори су у изградњу производних
погона и дистрибутивних центара уложили око
150 милиона евра, а домаћи инвеститори око 30
милиона евра, што општину Стара Пазова
сврстава међу успешније општине у Србији.
Стопа незапослености на територији
Општине је 18,88%, број запослених 14.526 у
апсолутном износу, као и број незапослених
3.575 у апсолутном износу.
Образовна структура становништва је
углавном ССС.
Специфичност Општине Стара Пазова
је ненарушена мултинационалност и мултикултуралност. Осим Срба, који чине већинско
становништво, у општини живе Словаци, Мађари, Хрвати, Роми и други. Словачка заједница у
месту Стара Пазова је нарочито значајна не
само због чињенице што око 30% становника
чине Словаци, већ и због тога што је то једна од
већих словачких заједница у земљи. Општина се
поноси својом културном, националном и
верском разноликошћу, тако да у складу са
менталитетом и поднебљем мештани старопазовачке општине негују и чувају од заборава старе
обичаје, традиционална јела и посластице,
рукотворине, старе занате и домаћу радиност.
Велики број удужења грађана и
друштава је окупљено у Савезу аматера
општине Стара Пазова. Савез аматера подстиче
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и афирмише развој, очување и неговање аматерске културно–уметничке делатности и културне
традиције народа, националних мањина и етничких заједница. У Савезу је удружено једанаест
културно-уметничких друштава, три ликовна
удружења, један фолклорни ансамбл, аматерска
позоришна друштва, Градски хор и Градски
тамбурашки оркестар. Туристички бисер чини
село Голубинци са пројектом „Голубинци еко
етно музеј“ а због дворца „Шлос“ (најзначајнији
и најстарији културно - историјски објекат на
територији Општине) и амбара и котобања који
су пример сеоске ахитектуре са краја 19 и
почетка 20 века стављени су на карту Европске
културне баштине. Дунав уоквирује општину са
источне старне у дужини од 24 км живописног
и атрактивног приобаља. Овај природни потенцијал није у потпуности искоришћен и туристички афирмисан. Насеља уз Дунав поседују
потенцијале за изградњу пристаништа, марина,
уређења плажа, излетишта, видиковаца, спортских терена... Белегишке аде на Дунаву са
својим пешчаним плажама, коњички клуб
„Мирела“, Белегиш чине нарочито поуларним
местом. Село Сурдук, такође на обали Дунава,
нуди погодне терене за лов и риболов, пријатан
сеоски амбијент са кафанама и ресторанима и
комплекс базена “Хоризонти“. Комплекс којим
се већ пар година Општина рекламира је „Кућа
фудбала“. Општина подржава организацију
бројних манифестација различитог карактера,
културног, туристичког, спортског и привредног
карактера. Међу значајније туристичке манифестације спадају: Регата Река, фијакеријаде,
мачкаре, златни котлић....
1.1.5. Рурална инфраструктура
Анализом природних аспеката Општине
и аспеката стања квалитета животне средине,
дошло се до закључка да на систем природних
елемената општине утичу двојаки фактори: интерни и екстерни. На спољне факторе загађења
није значајније утицати, то су загађења која
настају као последица обављања различитих
делатности на другим просторима а који путем
ваздуха и воде долазе на територију Општине.
На интерне факторе тј. на загађење које настаје
на простору Општине је могуће утицати
администативно - финансијским, техничким и
другим мерама. Близина Војног аеродрома
Батајница доприноси аеро загађењу и повећаној
буци. Земљиште је изложено деградацији у виду
губитка органске материје, неадекватном
применом пестицида и минералних ђубрива и
конаминацијом око већих саобраћајница.
Општина Стара Пазова има изграђену
мрежу водоснабдевања у свим местима, изузев
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насеља Војка где мештани имају индивидуалне
бунаре које употребљавају. У току је израда
Пројекта који би решио водоснабдевање и у
овом насељу.
Кроз Општину протиче регионални канализациони систем у које се пуштају фекалне и
атмосферске воде без пречићавања и овај је
систем прикључен на војни колектор на батајничком аеродрому из кога се не пречишћене
воде уливају код Нових Бановаца у Дунав.
Простор Општине је високо угрожен подземним
водама, са изузетком подунавских насеља. Због
интензивних примена агротехничких мера и
постојеће индустрије, општински простор је
изложен загађењу земљишта а посебну пажњу
треба обартити системима за пречићавање
отпадних вода.
Општина Стара Пазова нема још увек
решен проблем управљања отпадом.
ПОКАЗАТЕЉИ
РАЗВОЈА
ПОЉОПРИВРЕДЕ – СТАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ
РЕСУРСА
1.1.6. Пољопривредно земљиште
Општина Стара Пазова прекривена је у
највећем проценту изузетно квалитетним земљиштем за потребе пољопривредне производње.
На већем делу пољопривредног земљишта који
се налази на територији Општине, постоје добри
услови за развој не само примарне ратарске
производње, већ и воћарско – виноградарске,
повртарске као и сточарске производње.
Преко 75% Општине се налази под
черноземом као најквалитетнијим тлом за
пољопривредну производњу, што се може
видети у приказаној табели:
Табела: Распрострањеност типова земљишта
у општини Стара Пазова
Распростра- РаспростраВрсте земљишта
њење (км²)
њење (%)
Черноземи
267,52
76,2
Ливадске црнице
76,39
21,8
Ритске црнице
1,85
0,5
Алувијална
5,24
1,5
земљишта
Изузетно висок проценат површина покривених квалитетним обрадивим земљиштем,
условио је за знатно учешће обрађених
површина у Општини.
У структури дохотка, допринос пољопривреде и индустрије је по једна четвртина, а
предузетништва једна половина националног
дохотка.
Радна зона пољопривреде је атар. У
насељу су присутна пољопривредна домаћинства и газдинства са објектима за узгој стоке,
оставама пољопривредних производа и др.
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Наслеђена структура поседа, неповољна
демографска структура пољопривредног становништва и нетржишна структура производње
чине лоше наслеђе, док одличан бонитет
земљишта, увођење тржишних односа и близина
великог тржишта ствара добре предуслове за
развој пољопривреде.
Атар општине Стара Пазова је у целости
равничарског карактера са висинама од 70,9м до
120м и има углове нагиба топографске површине мање од 5 степени, што чини повољне услове
за пољопривредну производњу.
Више од 90% терена је неекспонирано
према Сунцу (нема експозицију) те није засенчено у различитим периодима дана. Приликом
потенцијалних ексцесивних геоморфолошких
процеса (клизишта, одрони, ерозија) већих
размера, није могућ висок степен разарања
објеката и пољопривредних површина.
Континентална клима због малог броја
ледених и мразних дана, погодна је за гајење
различитих врста житарица. У вегетационом
периоду биљке примају највише падавина и
имају најоптималније температуте ваздуха за
свој развој.
Река Дунав (европски коридор 7) представља источну границу Општине на дужини од
24 км. Кроз Општину протиче Будовар као
најдужи фрушкогорски поток. Будовар са
хидротехничким одликама свог тока пружа
основу за развој ширег мелиорационог система.
Општина располаже богатством подземних (фреатских) вода, а утврђено је и постојање
геотермалних вода на дубини од око 1м.
Према резултатима Пописа пољопривреде из 2012. године, учешће коришћеног
пољопривредног земљишта је 5,01% - 8% у
укупној површини општине Стара Пазова.
На територији Општине, наводљавање
се обавља на 79 пољопривредних газдинстава,
на укупној површини од 231ха. Покривеност
ораница и башта изграђеним системима за
наводњавање је 190ха, а воћњака и винограда
41ха.
У плану је наставак изградње вишенаменског регионалног система за наводњавање
водом Срема, а вода за овај систем би се
обезбеђивала из реке Дунав преко водозахвата у
Старим Бановцима. На овај начин би се
наводњавало око 22000 ха обрадивог земљишта
општине Стара Пазова.
Последњих година је због недостатка
материјалних средстава опао обим радова на
одржавању каналске мреже и то је довело до
пада функционалности система за одводњавање.
Општина Стара Пазова располаже са
3.386,3509ха пољопривредног земљишта у
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својини Републике Србије (државној својини),
али се та површина смањује због процеса
реституције. Под закупом је тренутно око 1.446
ха пољопривредног земљишта у својини
Републике Србије.
1.1.6. Вишегодишњи засади
Општина Стара Пазова располаже са
изузетно квалитетним земљиштем на коме постоје добри услови за развој воћарско – виноградарске производње. Преко 75% Општине се
налази под черноземом као најквалитетнијим
тлом. Поред тога континентална клима је још
један фактор који погодује овој производњи.
Најбоље услове за производљу воћа имају
насеља Белегиш и Сурдук.
Воћарском производњом се бави 394
пољопривредних газдинстава на укупној површини од 148ха, док се виноградарском производњом бави 316 пољопривредних газдинстава
на површини од 76ха.
Од воћних врста се највише гаје јабуке
на површини од 61ха, потом шљиве на 27ха,
лешници на 14ха, крушке на 10ха, ораси и
брескве на 6ха и вишње на 5ха.
1.1.8. Сточни фонд
Oпштина Стара Пазова има повољне
природне услове за развој сточарства
захваљујући великој површини обрадивог
земљишта и могућностима изградње великих
капацитета за узгој стоке и прераду меса. Још
један значајан фактор јесте повољан географски
положај и близина ауто – пута.
Укупно
3.664
пољопривредних
газдинстава располаже са 30.287 ха коришћеног
пољопривредног земљишта, од чега на оранице
и баште долази 29.718 ха, а на ливаде и
пашњаке 129 ха. Крмно биље као извор сточне
хране гаји се на површини од 850 ха. Највише су
заступљени луцерка 1.122 ха, детелина 412 ха,
кукуруз за силажу 64 ха и мешавина трава 37 ха.
На територији Општине према Попису
пољопривреде из 2012. године, има 4.443 говега,
49.854 свиња, 4.269 оваца, 1.080 коза, 171.604
кокоши, 2.297 ћурки, 2.188 патки, 616 гуски,
1.644 остале живине и 2.035 кошница пчела.
У расном саставу говеда преовлађује
тип Сименталац, а од музних крава и приплодних грла тип Холштајн. Од свиња заступљене су
расе Јоркшир, Дурок, Ландрас, Пиетрен и у
мањој мери Мангулице.
Од укупног броја пољопривредних
газдинстава у Општини, 884 има 1.031 објеката
за смештај говеда, 2.618 има 4.827 објеката за
смештај свиња, 1.787 има 1.911 објеката за
смештај кокошака носиља, а 614 има објеката за
смештај остале стоке.
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1.1.9. Механизација, опрема и објекти
Према попису из 2012. године, у Општини Стара Пазова на 100 ха коришћеног
пољопривредног земљишта долази до 10 трактора, тако да 306 пољопривредних газдинстава
има 314 једноосовинских трактора (298 је
старије од 10 година), 2.331 двоосовинских
трактора (2.094 је старије од 10 година), 132
комбајна (107 је старије од 10 година). Из
наведених података се може закључити да
пољопривредне механизације има довољан број,
али је процес замене и куповине нових машина
у значајном паду.
Од прикључних машина пољопривредна
газдинства имају највише приколица и то 2.296,
затим 1.965 плугова, 1.128 дрљача, 1.005
прскалица, 975 растурача минералних ђубрива,
922 сетвоспремача, 658 сејалица и 1279 берача
кукуруза, тањирача, ротофреза, растурача
стајњака и косилица.
На територији Општине налази се 1.031
објекат за смештај говеда, 4.827 објеката за смештај свиња, 1.911 објеката за смештај кокошака
носиља и 738 објеката за смештај остале стоке.
Од објеката за смештај пољопривредних
производа на газдинству највише су у употреби
кошеви за кукуруз којих има 2.817, амбари 271
и силоси 37. Укупно 79 пољопривредних газдинстава има 164 сушаре, 25 пољопривредних
газдинстава има 30 објеката за силажу, 1.116
пољопривредних газдинстава има 1.627 објеката
за смештај пољопривредних машина и опреме, а
11 пољопривредних газдинстава има 14 сушара.
Производња у сталкеницима и пластеницима је релативно ограничена, с обзиром на
могућности и потенцијал земљишта. Пољопривредна газдинства располажу са 6 стакленика
капацитета 505м² и са 282 пластеника
капацитета 135.332м².
1.1.10. Радна снага
Према резултатима пописа из 2012.
године на територији Општине налази се 3.664
пољопривредних газдинстава према броју чланова и стално запослених, тако да пољопривредних газдинстава са 1-2 запослена лица има
3.046, са 3-4 запослена лица 562, са 5-6 запослених лица 53 и са више од 7 запослених лица 3.
Чланова газдинства и стално запослених
на газдинству укупно има 6.935,од којих су
2.641 жене и 4.294 мушкарци, док на породичном газдинству ради 6.695 лица, а на газдинству
правног лица/предузетника ради 240 лица.
У Старој Пазови укупно има 3.596
носилаца пољопривредних газдинстава (544
жена и 3.052 мушкараца) и 4 стално запослена
лица на газдинству.
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У пољопривреди је годишње ангажовано 2.956 радних јединица, од којих су носиоци
газдинства 1.417 (153 жене), чланови породице
и рођаци који су обављали пољопривредну
активност на газдинству 1.040 (661 жене),
стално запослени на газдинству 236 (65 жене) и
сезонска радна снага и радна снага под
уговором 262.
Управника, односно менаџера на пољопривредним газдинствима има укупно 3.664
(519 жена и 3.145 мушкараца). Са становишта
нивоа обучености, на газдинствима има 1.502
управника са пољопривредним искуством
стеченим праксом, а 18 управника има курс из
области пољопривреде. Са пољопривредном
средњом школом су 82 управника, 1.769 са
другом средњом школом, 91 са пољопривредном вишом школом или факултетом, 202 са
другом вишом школом или факултетом и 169 са
курсом о пољопривреди.
На
породичним
пољопривредним
газдинствима ангажовано је 1.180 сезонске
радне снаге и 55 лица на основу уговора, док је
на газдинствима правних лица/предузетника,
ангажовано 4 сезонске радне снаге и 1 лице на
основу уговора.
1.1.11. Структура пољопривредних газдинстава
У општини Стара Пазова 3.503
пољопривредних газдинстава, користи 30.287 ха
пољопривредног земљишта: 213 ха окућница,
29.718 ха ораница и башта, 129 ха ливада и
пашњака, 148 ха воћњака, 76 ха винограда и 1 ха
расадника, док је 161 газдинство без земљишта.
Од укупног броја пољопривредних
газдинстава, 1.578 користи ≤1 ха пољопривредног земљишта , 450 користи >1-≤2 ха, 498
користи >2-≤5 ха и 421 користи >5-≤10 ха
пољопривредног земљишта.
У пољопривредним газдинствима Општине се гаји 49.854 свиња, 4.443 говеда, 4.269
оваца, 1.080 коза, 148 коња, 171.604 кокоши,
2.297 ћурки, 2.188 патки, 616 гуски и 1644
остале живине.
1.1.12. Производња пољопривредних производа
Највећи значај за пољопривредну
производњу имају меркантилни кукуруз са
просечним приносом од 9,05т/ха, шећерна репа
са просечним приносом од 68,11т/ха, пшеница
са просечним приносом од 6т/ха, соја са
просечним приносом од 3,87т/ха и сунцокрет са
просечним приносом од 3,46т/ха.
У Општини преовлађају повољни услови за развој органске производње, али тренутно
је регистровано само једно пољопривредно
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газдинство које се бави органском производњом
поврћа.
1.1.13. Земљорадничке задруге и удружења
пољопривредника
На територији Општине постоје две
земљорадничке задруге.
Пољопривредни произвођачи који се
баве сточарском производњом организовани су
на месном нивоу од 2010. Године и удружење
носи назив „Сутдучки рит“.
Пољопривредни произвођачи су организовани у два удружења и то Општинско удружење пољопривредника основано 2008. године
и Старопазовачко удружење пољопривредника
основано 2012. године. Удружења су актива на
уређењу атарских путева, едукацијама које
организује пољопривредна стручна служба из
Сремске Митровице и произвођачке куће
семена и средстава за заштиту пољопривредних
култура.
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1.1.14. Трансфер знања и информација
Општина Стара Пазова је у доброј
комуникацији и трансферу знања са Сремском
Митровицом и пољопривредном стручном
службом. Организују се предавања и скупови,
али је за даљи напредак пољопривреде
неопходно њихово интензивније ангажовање
како би се произвођачима обезбедила што
адекватнија обука и омогућио приступ новим
информацијама.
Сарадници одељења за пољопривреду
редовно се одазивају на семинаре и радионице
које организује Министарство пољопривреде и
заштите животне средине, Стална конференција
градова и општина, ГИЗ итд. Овакви скупови су
веома значајни и едукативни и у будућности би
их требало бити више, како би што боље и
прецизније дошли до заједничких резултата.

1.2. Врсте (структура) мера и планирани износ
Табеларни приказ планираних мера у програму
Табела 1.2.1. Планиране мере директних плаћања
Планирани буџет за меру Износ подстицаја
Максимални износ
Редни
Шифра
Назив мере
(укупан износ по мери у
по кориснику
подршке по кориснику
број
мере
РСД)
(ако је дефинисан) (РСД)
(%)
1.
Регреси
100.1
200.000,00
30-99
50.000,00
200.000,00
Табела 1.2.2. Планиране мере политике руралног развоја
Планирани буџет Износ подсти- Максимални износ
РедШифра за меру (укупан цаја по корисни- подршке по корини
Назив мере
ку (%) (нпр. снику (ако је дефиизнос по мери у
мере
број
30%, 50%, 80%)
нисан) (РСД)
РСД)
Инвестиције у физичка средства
1.
101
4.800.000,00
50-80-90
пољопривредних газдинстава
4.800.000,00
УКУПНО
Табела 1.2.3. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћањаи у оквиру мера
руралног развоја
Планирани буџет за Износ подстицаја по
Максимални износ
Редни
Шифра
меру (укупан износ по
кориснику (%)
Назив мере
подршке по кориснику
мере
број
мери у РСД)
(нпр. 30%, 50%, 80%) (ако је дефинисан) (РСД)
1.
//////
//////
//////
//////
/////
УКУПНО
Табеларни приказ планираних финансијских средстава општине Стара Пазова
Тaбела 1.2.4. Финансијски оквир програма
Буџет
Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
Планирана средства за директна плаћања
Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја
Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних
плаћања и у оквиру мера руралног развоја

Вредност у РСД
//
200.000,00
4.800.0000,00
//
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1.3. Циљна група и значај промене која се
очекује за кориснике након примене
Програма
Корисници дате мере директног
плаћања су пољопривредни произвођачи који се
баве сточарством, а значај који се очекује од
примене мере директног плаћања је очување и
повећање сточног фонда, као и подизање
квалитета.
1.4. Информисање корисника о могућностима
које пружа Програм подршке за спровођење
пољопривредне
политике
и
политике
руралног развоја
Информисање потенцијалних корисника
о мерама које су дефинисане Програмом обавиће се у електронској форми на сајту
општине Стара Пазова.
1.5.
Мониторинг
и
евалуација/надзор
реализације
Утврдити колико је било поднетих
захтева и да ли ће бити реализована укупна
количина предвиђених средстава.
II ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА
Опис мера
Назив мере: Регреси
Шифра мере: 100.1
Образложење
У руралном подручју старопазовачке
општине није довољно развијена производња
говеда у односу на укупну површину
пољопривредног земљишта (око 26.500 ха) са
којом се располаже.
По попису из 2012. године на
територији Општине има 4.443 говеда, а од тога
су 1.734 краве. Доминантне су холштајн фризијска раса, сименталска раса, а присутно је
доста и мелеза. Овом производњом доминирају
мали произвођачи, тако да 200 пољопривредних
газдинстава поседује 3 - 9 говеда.
Регресирањем
услуге
вештачког
осемењавања подстичемо пораст квалитета и
квантитета сточарске производње на локалном
нивоу.
Циљеви мере
Регресирањем
услуге
вештачког
осемењавања крава и јуница утиче се на
одрживост квантитета и квалитета у говедарству
и унапређење генетског потенцијала, који ће
допринети повећању квалитета и квантитета
млека и меса. Тиме се постиже стабилност
прихода пољопривредних газдинстава и побољшање продуктивности и квалитета пољопривредне производње. Реализација ове мере позитивно утиче на економски и социјални развој
руралне средине:
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- подизање конкурентности производње и
стварање тржишно одрживог произвођача
- обезбеђивање услова за уравнотежен развој
говедарства
- боље коришћење расположивих ресурса
- јачање вертикалне интеграције у производњи
млека и меса
- подизање стандарда живота пољопривредних
произвођача у руралној средини кроз повећање
и стабилност њиховог дохотка
Веза са мерама Националног програма за
рурални развој Републике Србије (НПРР)
Није усвојен Националног програма за
рурални развој Републике Србије (НПРР).
Крајњи корисници
Крајњи корисници су физичка лица (укључујући предузетнике) и правна лица регистрована у Регистру пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и
руралном развоју.
Економска одрживост
Није потребан бизнис план.
Општи критеријуми за кориснике
- Да је уписан у Регистар пољопривредних
газдинстава у складу са Правилником о начину и
условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава
- За инвестицију за коју подноси захтев, не сме
користити подстицаје по неком другом основу
(субвенције, подстицаји, донације), односно да
иста инвестиција није предмет другог поступка за
коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу
са посебним прописом којим се уређује кредитна
подршка
регистрованим
пољопривредним
газдинствима.
Специфични критеријуми
За реализацију ове мере није потребно
наводити специфичне критеријуме.
Листа инвестиција у оквиру мере
Мера 100
Директна плаћања
Шифра Регреси
100.1
Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)
Критеријуми селекције
Нема селекције. Средства се исплаћују
до заиварања конкурса или до утрошка
средстава.
Интензитет помоћи
Износ регреса је максимално 2.000,00
дин. по грлу за прво осемењавање животиња.
Максималан износ по Захтеву је
50.000,00 динара.
Индикатори/показатељи
Редни број
Назив показатеља
Укупан број поднетих захтева
1.
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Административна процедура
Административна процедура ће бити
спроведена од стране Општинске управе, Одељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство. У оквиру ове мере ће бити спроведен
Конкурс за подношење Захтева, а путем јавних
гласила ће се информисати пољопривредни
произвођачи о његовим условима.
Достављени Захтеви са потребном
документацијом ће бити административно
проверени од стране општинске Комисије за
доделу субвенција.
Комисија за доделу субвенција утврђује,
да ли су испуњени прописани услови за
остваривање права на коришћење регреса и доноси
одлуку о исплати средстава. Новчана средства се
одобравају корисницима, који испу-њавају услове,
на основу поднетих комплетних захтева, до
утрошка расположивих средстава.
Назив мере: Инвестиције у физичка средства
пољопривредних газдинстава
Шифра мере: 101
Образложење
Основне карактеристике пољопривредног сектора на територији Општине произилази
из неповољне структуре пољопривредних
газдинстава.
Ова мера би омогућила да пољопривредни произвођачи иамју стабилнији доходак,
повећају производњу, побољшање продуктивности и квалитета производа, смањеила
трошкове производње, унапређење техничко –
технолошке опремљености, одрживо управљање
ресурсима и заштите животне средине.
Овим мерама Општина би финансирала:
- Подизање вишегодишњих засада – куповина
садница
- Наводњавање вишегодишњих засада, повртарске производње и цвећарство - набавка прецизних машина за сетву, машина за расађивање
расада, висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и штеточина; набавка система са микропрскалицама за
заштиту воћњака, винограда и расадника од
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измрзавања; набавка противградне мреже и
пратеће опреме; набавка система „кап по кап“;
набавка пластичних фолија, агротекстила и
прскалица за наводњавање
- Пластеничку производњу (–набавка конструкције за пластенике, вискоко квалитетних вишегодишњих, вишесклојних фолија за пластенике,
система за загревање пластеника, система за
вештачко осветљавање, система за наводњавање
/ одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу расада. – како би
мала и средња пољоривредна газдинства имали
стабилнији доходак).
- Пчеларство – набавка пчелињих друштава и
набавка нове опреме
Циљеви мере
Сектор – воће, грожђе, поврће и цвеће Повећање површина у заштићеном и полузаштићеном простору; Повећање површина под
интензивним засадима; Повећавање наводњаваних површина системом кап по кап;
Повећање
Сектор - пчеларство
производње пчеларских производа; Повећање
прихода у домаћинствима која се баве пчеларском производњом; Повећање степена запослености у сектору;
Веза са мерама Националног програма за
рурални развој Републике Србије (НПРР)
Није усвојен Националног програма за
рурални развој Републике Србије (НПРР).
Крајњи корисници
Крајњи корисници су физичка лица уписана у Регистру пољопривредних газдинсатва.
Економска одрживост
Није потребнан бизнис план.
Општи критеријуми за кориснике
- Корисник треба да има регистровано
пољопривредно газдинставо уписано у Регистар
пољопривредних газдинстава, са активним
статусом;
- Корисник са пребавилиштем на територији
општине Стара Пазова;
- Потписана Изјава да не постоји захтев за исто
улагање у другим јавним фондовима;

Листа инвестиција у оквиру мере
Мера
101
Инвестиције физичка средства пољпривредна газдинства
Шифра ин- Листа потенцијалних онвестиција у оквиру мере
вестиције

101.3.1.

Сектор: воће,
грожђе, поврће
(укључујући

101.3.3.

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних
(са наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, као и
постављање противградних мрежа и објеката и набавка опреме и средстава за
тестирање, клонску селекцију, сертификацију, конзервацију и мултипликацију
садног материјала
Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу, производњу
садног материјала и повртарску производњу (укључујући и производњу расада
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печурке) и цвеће

и цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације за воћарсквиноградарску производњу (набавка прецизних машина за сетву, машина за
расађивање расада, висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од
болести, корова и штеточина; набавка система са микропрскалицама за
заштиту воћњака, винограда и расадника од измрзавања; набавка противградне
мреже и пратеће опреме; набавка система „кап по кап“; набавка пластичних
фолија, агротекстила и прскалица за наводњавање)
Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску
производњу и производњу јагодичастог воћа, као и расадничку производњу и
цвећарство у заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкције
за пластенике и стакленике, вискоко квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, система за наводњавање/одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу расада) за пластенике и стакленике
Набавка нових пчелињих друштава
Набавка опреме за пчеларство

101.3.4.

Сектор:пчеларство 101.5.1.
101.5.2.
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Критеријуми селекције
Нема селекције. Средства се исплаћују до заиварања конкурса или до утрошка средстава.
Интензитет помоћи
ПОДСТИЦАЈИ
СЕКТОР
Минимално
Максимално
Воће, грожђе, поврће и цвеће
до 50%
70.000,00
Пчеларство
до 50%
25.000,00
За сектор Воће, грожђе, поврће и цвеће минимални износ подстицаја по Захтеву је до 50%, а
максимални износ је 70.000,00 динара.
За сектор пчеларство минималан износ по Захтеву је до 50%, а максималан износ је 25.000,00
динара.
Индикатори/показатељи
Редни број
Назив показатеља
Површина под новим вишегодишњим засадима
1.
Површина под заштићеним простором
2.
Површина која се наводњава
3.
Број кошница
4.
2.1.12. Административна процедура
Подстицаји за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава одобраваће се
путем Конкурса. Конкурси ће се дефинисати по секторима и врстама инвестиција у оквиру мере по
претходно утврђеним критеријумима и расположивим средствима. Конкурси ће се објавити путем
електронских медија (сајт Општине) и на огласним таблама по МЗ.
Достављени Захтеви са потребном документацијом ће бити административно проверени од
стране општинске Комисије за доделу субвенција.
Коначну одлуку о расподели и коришћењу средстава за инвестиције у физичка средства
пољопривредних газдинстава доноси Комисија за доделу субвенција. Начин реализације одобрених
подстицајних средстава и обавезе корисника прецизираће се уговором.
Анекс 1. Идентификациона картa АП/ЈЛС са упутством за попуњавање
Табела 1. Показатељи које је потребно навести у Анексу 1 уводног дела Програма
ЈединиНазив показатеља
Вредност, опис показатеља
ца мере
ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и географски положај
Аутономна покрајина
назив Војводина
Регион
назив Војводина
Област
назив Сремска
Град или општина
назив Стара Пазова
Површина
км²
351

Годи- Извор
на
податка
2016. Устав РС
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
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Број насеља
Број катастарских општина
Подручја са отежаним условима рада у
пољопривреди (ПОУРП)1
Демографски показатељи
Број становника
Број домаћинстава
Густина насељености (број становника /
површина, км²)
Промена броја становника 2011:2002
(2011/2002*100 – 100)
- у руралним подручјима АП/ЈЛС
Учешће становништва млађег од 15 година
Учешће становништва старијег од 65 година
Просечна старост
Индекс старењa2
Без школске спреме и са непотпуним
основним образовањем
Основно образовање
Средње образовање
Више и високо образовање

број
број
број

10
9
/

рзс*
рзс*
Правилник

број
број
ст/km²

65.792
20.917
187,44

рзс**
рзс*

%

-2,59

рзс**

%
%
%
година

/
9.683
9.671
41
108,88
испод 2

рзс**
рзс**
рзс**
рзс*
рзс*
рзс*

10-19,99
58-78
10-19,99
15

рзс*
рзс*
рзс*
процена

равничарски

интерни

чернозем II и III класе

интерни

Умерено-континентална
350-900
11,2
/
Око 2.500
Мање од 1

интерни
интерни
интерни
интерни
рзс*
рзс*

/
/

рзс*
рзс*

3.664

рзс***
Управа за
трезор4

%

%
%
%
Учешће пољопривредног у укупном становништву %
Природни услови
Рељеф (равничарски, брежуљкасти,
опис
брдски, планински)
опис
Преовлађујући педолошки типови
земљишта и бонитетна класа3
Клима (умерено-континентална,субпланинска, ...) опис
Просечна количина падавина
мм
Средња годишња температура
ºC
Хидрографија (површинске и подземне воде)
опис
Површина под шумом
ha
Учешће површина под шумом у укупној
%
површини АП/ЈЛС
Пошумљене површине у претходној години ha
Посечена дрвна маса
m³
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса
Укупан број пољопривредних газдинстава: број
Број регистрованих пољопривредних
број
газдинстава (РПГ):
- породична пољопривредна газдинства
%
- правна лица и предузетници
%
Коришћено пољопривредно земљиште (КПЗ)
ha
Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС
%
ha, %
Оранице и баште, воћњаци, виногради,
ливаде и пашњаци, остало5
1
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3654
10
29.500
86,76
Оранице и баште 29.718, ливаде и
пашњаци 129, воћњаци 148, виногради
76, расадници 1.

рзс***
рзс***

Навести да ли су на територији АП/ЈЛС идентификована насељена места или цела територија општине, односно сва насељена места
на територији општине која испуњавају бар један од критеријума наведених у Правилнику о подручјима са отежаним условима
рада у пољопривреди („Службени гласник РС“, број 29/13) која се могу окарактерисати као подручја са отежаним условима рада у
пољопривреди (ПОУРП), имајући у виду да је МПЗЖС посредством националног стратешког документа препознало потребу да се кроз
систем подршке уваже отежавајуће околности за пољопривредну производњу које постоје у овим подручјима.
2
Однос броја старог (60 и више година) и младог (0-19 година) становништва.
3
Према Правилнику о катастарском класирању и бонитирању земљишта („Службени гласник РС“, број 63/2014).
4
Организациона јединица Управе за трезор на територији ЈЛС.
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Жита, индустријско биље, поврће, крмно
биље, остало6

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству

Обухваћеност пољопривредног земљишта
комасацијом
Обухваћеност земљишта неким видом удруживања
Пољопривредна газдинства која наводњавају КПЗ

Одводњавана површина КПЗ
Наводњавана површина КПЗ
Површина пољ.земљишта у државној
својини на територији АП7
Површина пољ.земљишта у државној
својини која се даје у закуп:
физичка лица: правна лица
Говеда, свиње, овце и козе, живина,
кошнице пчела
Трактори, комбајни, прикључне машине

Пољопривредни објекти8

Хладњаче, сушаре, стакленици и
пластеници
Употреба мин. ђубрива, стајњака и
средстава за заштиту биља
Чланови газдинства9 и стално запослени
на газдинству:
(на породичном ПГ: на газдинству
правног лица / предузетника)
Годишње радне јединице10
Земљорадничке задруге и удружења
пољопривредника11
Производња пољопривредних производа12:
5

ha, %

ha
ha
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Жита 20.335, махунарке 12, кромпир 33,
шећерна репа 3.462, индустријско биље
4.717, поврће, бостан и јагоде 145, цвеће
и украсно биље 3, крмно биље 853,
остали усеви 68.

2.160

рзс***

рзс***
интерни

ha
број
ha
ha
ha

/
79
/
231

интерни
рзс***
интерни
рзс***
интерни

ha

3.386,3509

интерни

90:10

интерни
рзс***

%
број

Говеда 4.443, свиње 49.854, овце 4.269,
козе 1.080, кокоши 171.604, ћурке 2.297,
патке 2.188, гуске 616, остала живина
1.644, кошнице пчела 2.035.

Трактори-једноосовински 314, тракторидвоосвински 2.331, комбајни 132, берач
кукуруза 381, плугови 1.965, тањираче
380, дрљаче 1.128, сетвоспремачи 922,
ротофрезе 56, растурачи минералног ђубрива 975, растурачи стајњака 146, сејалице 658, прскалице 1.005, приколице
2.296, косилице 316.
Објекти за смештај говеда 1.031, за смеброј
штај свиња 4.827, за смештај кокошака
носиља 1.911, за смештај остале стоке
738; кошеви за кукуруз 2.817, амбари
271, силоси 37; објекти за силажу 30; за
смештај пољ. Машина и опреме 1.627
број
сушаре 217, хладњаче 14, стакленици 6, пластеници 282.
ha, број Минерална ђубрива 2.464, чврсти
ПГ
стајњак 1.150, течни стајњак и осока
53, средства за заштиту биља 2.379
број
3.664

број

%
број
број

рзс***

рзс***

рзс***
рзс***
рзс***
рзс***

2.956
4

рзс***
интерни

количина

Окућница, расадници и др.
Цвеће и украсно биље, угари и др.
7
Укључујући и утрине и пашњаке који су враћени сеоским заједницама на коришћење.
8
Пољопривредни објекти за смештај: стоке, пољопривредних производа на газдинству (кошеви за кукуруз, амбари и силоси), и
пољопривредних машина и опреме.
9
Укључујући и носиоца пољопривредног газдинства.
10
Јединица мере која представља количину људског рада утрошену за обављање пољопривредне делатности на газдинству;
представља еквивалент рада једног лица, тј. пуно радно време у једној години: 8 сати дневно, 225 радних дана у години.
11
Навести број регистрованих задружних организација и удружења пољопривредних произвођача, активно функционалних на
територији АП/ЈЛС
6
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- биљна производња
- сточарска производња
ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура
Дужина путева13
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тона
т, лит.,
ком.

Поште и телефонски претплатници
Водопривредна инфраструктура

број

Општински 81,400 и путеви I и II
реда 26,440
10 пошта, 22.876

Домаћинства прикључена на водоводну мрежу

број
број

21.500
4.344

Домаћинства прикључена на канализациону
мрежу
Укупне испуштене отпадне воде
Пречишћене отпадне воде
Енергетска инфраструктура
Производња и снабдевање електричном
енергијом14

km

рзс***
интерни

рзс*
рзс*
рзс*

хиљ.m³ /
хиљ.m³ /

рзс*
рзс*

број

интерни

Две трафостанице високог напона од
110kV/20kV,Већи број малих дистрибутивних трафостаница 20kV/04kV

Социјална инфраструктура
Објекти образовне инфраструктуре15
број
36
Број становника на једног лекара
број
1.860
Број корисника социјалне заштите
број
Диверзификација руралне економије
број
/
Запослени у сектору пољопривреде,
шумарства и водопривреде16
број
174
Газдинства која обављају друге
профитабилне активности17
30.390
Туристи и просечан број ноћења туриста18 број
на територији АП/ЈЛС
Трансфер знања и информација
Пољопривредна саветодавна стручна служба да / не Да
број
/
Пољопривредна газдинства укључена у
саветодавни систем19
РЗС* -„Општине и региони у Републици Србији“, Републички завод за статистику,
www.webrzs.stat.gov.rs
РЗС** - Попис становништва 2011, Републички завод за статистику, www.webrzs.stat.gov.rs
РЗС*** - Попис пољопривреде 2012 (Књига пописа 1 и Књига пописа 2), Републички завод за
статистику, www.webrzs.stat.gov.rs

12

рзс*

рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс***
рзс***
рзс*
интерни
ПССС

Остварени обим производње најзначајнијих пољопривредних производа са становишта АП/ЈЛС.
Навести укупну дужину путева на територији АП/ЈЛС (укључујући државне путеве I и II реда и општинске путеве).
14
Навести број објеката за производњу (хидроелектране, термоелектране и др.), трансформацију и пренос електричне енергије на
територији АП/ЈЛС.
15
Установе за децу предшколског узраста, основне и средње школе, високе школе и факултети на територији АП/ЈЛС.
16
На пољопривредним газдинствима и привредним друштвима, предузећима, установама, задругама, организацијама и др.
17
Осим пољопривредне, а у вези су са газдинством (нпр.прерада пољопривредних производа, рурални туризам, активности у
шумарству, обрада дрвета, народна радиност, производња енергије из обновљивих извора, узгој рибе и др.).
18
Домаћи и страни.
19
Навести број одабраних пољопривредних газдинстава која се интензивно прате више пута годишње и број осталих пољопривредних
газдинстава која се укључују у саветодавни систем на друге начине, углавном преко учешћа на групним предавањима и кроз повремене
посете саветодаваца пољопривредним газдинствима.
13
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