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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 37. ВРБАС 8. ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНА LI
218.
На основу члана 13. став 1. и 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју („Службени гласник РС", број 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16) и
члана 30. и 93. Статута општине Врбас ( „Службени лист општине Врбас" , број
3/2002, 5/2002,10/2004,11/2008, 21/2009,15/2010,16/2013, 2/2014 и 23/2017),
Скупштина општина Врбас , на седници одржаној 8. децембра 2017. године,
донела је
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ
И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА OПШТИНЕ ВРБАС ЗА 2017. ГОДИНУ
Овим програмом уређује се коришћење буџетског фонда за пољопривреду и
рурални развој Општине Врбас као подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руларног развоја за територију Општина Врбас за
2017.годину, у складу са одредбам Закона о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју.

I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА
1.1. Анализа постојећег стања
1.1.1. Географске и административне карактеристике:
Географско-саобраћајни положај Врбаса је веома повољан. Општина Врбас се
налази у Србији, на територији АП Војводине у Јужнобачком округу. Врбас се
налази на раскрсници важних путева различитих видова саобраћаја, који пролазе
територијом његове oпштине, повезујући га тако са Малим Иђошем на северу,
Србобраном на истоку, Темерином на југоистоку, Новим Садом и Бачким
Петровцем на југу, Бачком Паланком на југозападу, Оџацима на западу и Кулом
на северозападу.
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Врбас представља значајан саобраћајни чвор у ком се укршта више друмских,
железничких и водених путева. Општина Врбас се налази на траци најважнијег
путног правца у Србији - Коридора 10. Најзначајније саобраћајнице су ауто-пут Е75 и међународна пруга Београд–Будимпешта-Беч, која повезује Србију са
Европом, што Врбасу пружа значајан потенцијал транзитног туризма. Кроз град
пролазе путеви: Сомбор-Врбас-Бечеј; Врбас-БачкаПаланка; Врбас-Суботица.
Недалеко од Врбаса пролазе и путеви Нови Сад-Суботица (М-22 стари) и
међународни пут Е-75 (М-22 нови). Осим тога територију oпштине пресецају
канали који су део хидросистема Дунав-Тиса-Дунав, те постоје потенцијали и за
развој водног саобраћаја.
Врбас се граничи са општинама: Кула, Мали Иђош, Србобран, Темерин, Нови
Сад, Бачки Петровац, Бачка Паланка и Оџаци.
Општина Врбас се простире у виду правоугаоне траке, поред Великог бачког
канала, у подножју Телечке заравни, а делимично на њеним падинама.

1.1.2. Природни услови и животна средина:
Територија Општине Врбас простире се на лесној заравни и лесној тераси, на
надморској висини од 81-104 метара. Најуочљивија висинска разлика је у
пограничном делу према Кули, где лесна зараван доминира над лесном терасом
засеком од 17 метара. Најнижа тачка се налази на лесној тераси око Јегричке која
се налази на југу општине, док се најистакнутија тачка налази на лесној заравни
односно на северу општине. У целини посматрано, рељеф показује наглашену
нагнутост од северозапада према југоистоку, као и од севера према југу.
Лесна зараван покрива око једне четвртине, док лесна тераса покрива преостале
три четвртине територије општине. За разлику од лесне заравни која је највиши
геоморфолошки члан, апсолутна висина лесне терасе се креће од 81-87 м и
показује благу нагнутост у правцу северозапад-југоисток. Тако је земљиште на
већим надморским висинама сувље, а у нижим деловима је влажно (мочварно).
Тло, према свом педолошком саставу, представља најплоднију врсту земљишта,
при чему преовлађују чернозем карбонатни, чернозем карбонатни на лесном
платоу, чернозем са знацима оголевања у лесу, ливадска црница карбонатна на
лесној тераси, заслањена ливадска црница, ливадска црница са зрнцима
заслањивања, ритска црница карбонатна заслањена и солончак.Најзагађенији
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водоток Европе је Велики бачки канал на потезу Црвенка-Кула-Врбас. Због своје
комплексности, читав пројекат је подељен у три дела. Први део подразумева
изградњу магистралног колектора, који ће спојити општине Врбас и Кулу и
прикупљати све комуналне и индустријске отпадне воде. Уз подршку
Министарства пољопривреде и заштите животне средине коначно су завршени
радови на изградњи магистралног колектора половином 2015.године. Други део
обухвата изградњу Централног постројења за пречишћавање отпадних вода у
Врбасу, који ће прикупљати и пречишћавати све отпадне воде које се доводе
путем магистралног колектора.Активности око изградње централног постројења су
у завршној фази и очекује се завршетак током наредне године, односно до краја
2018.године. Трећа фаза је чишћење и ремедијација Великог бачког канала, као
најкомплекснији и најсложенији део пројекта. Ове радове ће изводити управљач
ЈВП "Водевојводине" Н.Сад.
СТАЊЕ И ТРЕНДОВИ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА
1.1.3. Демографске карактеристике и трендови:
У општини Врбас живи 45.852 становника. Становништво ове општине релативно
није хомогено (према попису из 2011. године).[2] Бачко Добро Поље, Змајево,
Косанчић и Равно Село имају већинско српско станиовништво. Град Врбас има
релативну српску већину, Куцура релативну русинску, а Савино Село релативну
црногорску. 85% становништва општине изјављује да им је матерњи српски језик,
8% русински, 4% мађарски и 1% украјински .Највећа насеља по броју становника
су Врбас са 24.112, Куцура са 4.348 и Бачко Добро Поље са 3.948 становника.
Најмања насеља су Косанчић са 101 и Савино Село са 2.957 становника.
Територијално највеће насеље је Врбас, а најмања су Змајево и Косанчић.
Административни центар општине је град Врбас.
Смештен је на надморској висини од 78 м. Налази се на око 130 км
северозападно од Београда, 70 км јужно од Суботице и 46 км северно од Новог
Сада. Кроз Врбас пролази магистрални путеви Сомбор-Врбас-Бечеј, Врбас-Бачка
Паланка и Врбас-Суботица, као и међународна железничка пруга БеоградБудимпешта и локална Нови Сад-Сомбор и Сомбор-Бечеј.
Табела 2 : Тенденције у промени броја становника у општини Врбас

1948

37.174

Промена
броја
становника
-

1953

37.614

440

1961

42.853

5.239

1971

43.490

637

1981

45.756

2.266

1991

46.405

649

2002

45.852

-553

2011

42.092

-3.760

Година пописа

Укупан број
становника

Извор: Републички завод за статистику
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МЛАДИ
На територији општине Врбас број младих се константно смањује па је тако у
односу на попис и 2002. године у 2011. години број младих опао у свим старосним
категоријама.
Табела 1: Структура становништва у општини Врбас према старости и полу/попис
2011. годинe
Попис 2002.

КАТЕГОРИЈЕ

УКУПНО

15-19

20-24

25-29

Брпј

Попис 2011.

Удеп у укупнпм
станпвништву (%)

Брпј

Удеп у
укупнпм
станпвништву
(%)

Укупно
Мушкп

45.852
22.113

100
48,27

42.092
20.432

100
48,54

Женскп
Укупно

23.739
3.455

51,77
7,54

21.660
2.636

51,46
6,26

Мушкп

1.791

3,91

1.375

3,27

Женскп

1.664

3,63

1.261

2,99

Укупно

3.502

7,64

2.776

6,59

Мушкп

1.771

3,86

1.420

3,38

Женскп

1.731

3,78

1.356

3,22

Укупно

3.158

6,89

2.951

7.01

Мушкп

1.645

3,59

1.575

3,74

Женскп

1.513

3,29

1.376

3,27

*Извор: Републички завод за статистику
Према подацима о структури становништва старијег од 15 година и према
школској спреми, у општини Врбас највећи број становника је са средњом
стручном спремом док број становника са високом стручном спремом
значајно расте.
Према попису из 2011.године, у општини Врбас 574 лица регистровано као
неписмено, односно 1,52 % становништва.
Табела 3 : Структура становништва старог15година и више према компјутерској
писмености и полу/попис 2011. године
ОПШТИНА
Категорије
УКУПНО

УКУПНО
35.590

Компјутерски
писмена лица
13000

Лица која делимишно
познају рад на рашунару
5.576

Компјутерски
неписмена лица
17.014

Мущкарци

17.073

6.547

2.886

7.640

Жене

18.517

6.453

2.690

9.374

Извор: Републички завод за статистику
Када су у питању подаци о компјутерској писмености на територији општине
Врбас, 47,80 % становништва се изјаснило као компјутерски неписмено, док
делимично познавање рада на рачунару има 15,67 % становништва, а 36,53 %
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чине лица која су се изјаснила да су компјутерско писмена. Када су у питању
компјутерски неписмена лица 55,09 % чине жене, док 44,91 % чине мушкарци. У
периоду после пописа до данас значајно је промењена ситуација што се тиче
компјутерске писмености у позитивном смеру, тако да већина младих чине
компјутерски писмену популацију становништва општине Врбас.
1.1.4. Диверзификација руралне економије:
Прeмa пoдaцимa РЗС (општинe и рeгиoни у Рeпублици Србиjи, 2013) и РГЗ,
пoљoприврeднa пoвршинa чини прeкo 80% тeритoриje oпштинe Врбaс и
прoцeнaт пoљoприврeдних пoвршинa у oвoj општини вeћи je у oднoсу нa
Рeпублику Србиjу, рeгиoн Вojвoдинe и Jужнoбaчку oблaст.
Пoдaци o пoљoприврeднoм зeмљишту пo КO oбeзбeђeни су oд стрaнe
Рeпубличкoг гeoдeтскoг зaвoдa (РГЗ), Службe зa кaтaстaр нeпoкрeтнoсти Врбaс.
Прeмa пoдaцимa oвe институциje, oпштинa Врбaс рaспoлaжe сa укупнo 33.614 хa
пoљoприврeднoг зeмљиштa (2013. гoдинa). Нajвeћу пoљoприврeдну пoвршину
имajу слeдeћe КO: Врбaс, Куцурa, Змajeвo и Рaвнo Сeлo, a пo стaнoвнику,
нajвeћу пoљoприврeдну пoвршину имajу КO: Кoсaнчић, Рaвнo Сeлo, Змajeвo и
Куцурa.
КO Кoсaнчић имa изузeтнo вeлику пoвршину пoљoприврeднoг зeмљиштa пo
стaнoвнику, a oвo сe oбjaшњaвa чињeницoм дa je Кoсaнчић насеље које
административно припада насељеном месту Савино Село. Teк Прoстoрним
плaнoм oпштинe Врбaс, кojи je усвojeн 2011. гoдинe, зa oву КO прeдвиђeн je
грaђeвински рeoн oд 15 хa, чимe ћe oнa пoстaти и нaсeљeнo мeстo. Tрeнутнo
oву КO приврeмeнo нaсeљaвajу углaвнoм избeглa и рaсeљeнa лицa.
Лoв и рибoлoв су у општини зaступљeни, дoбрo рaзвиjeни и прeдстaвљajу oснoву
зa интeнзивниjи рaзвoj рурaлнoг туризмa и рурaлнe eкoнoмиje. Прeмa пoдaцимa
Oдeљeњa зa приврeду и лoкaлнo eкoнoмски рaзвoj општинe Врбaс, гoтoвo свaкo
сeлo у општини имa удружeњe лoвaцa и удружeњe рибoлoвaцa и свa удружeњa су
aктивнa. Пoсeбнo вeлику aктивнoст имa лoвaчкo удружeњe у Сaвинoм Сeлу, кoje
имa и дeвизнe прихoдe oд туристa/лoвaцa из Итaлиje, кao и УСР „Злaтни Кaрaш“,
Врбaс.
Рурaлнa eкoнoмиja je нeдoвoљнo рaзвиjeнa, a пoсeбнo изoстaje примeнa
мултифункциoнaлнoг кoнцeптa пoљoприврeдe. Рурaлнa eкoнoмиja je „oслoњeнa“
искључивo нa примaрну пoљoприврeду, тaчниje рaтaрску прoизвoдњу, кoja je
eкстeнзивнoг кaрaктeрa, сa мaлим прoцeнтoм дaљe прeрaдe рaтaрских културa.
Стoчaрствo je слaбo рaзвиjeнo, кao и интeнзивнa прoизвoдњa пoврћa, вoћa и
грoжђa. Нису дoвoљнo рaзвиjeнe ни aлтeрнaтивнe дeлaтнoсти нa сeлу, кoje би
спрeчилe мигрaциje стaнoвништвa и oбeзбeдилe вeћи живoтни стaндaрд, кao штo
су рaзнe зaнaтскe дeлaтнoсти, пoсeбнo у oблaсти прeрaдe пoљoприврeдних
прoизвoдa.
Прeмa пoдaцимa Пoписa пoљoприврeдe 2012. у нaстaвку сe дajу oснoвни
структурни пoкaзaтeљи пoљoприврeднe прoизвoдњe у општини:

кoришћeнa пoљoприврeднa пoвршинa oд стрaнe приврeдних друштaвa,
зaдругa и пoрoдичних пoљoприврeдних гaздинстaвa у општини изнoси 28.975 хa;

укупaн брoj пoљoприврeдних гaздинстaвa (пoрoдичнa пoљoприврeднa
гaздинстaвa и прaвнa лицa и прeдузeтници) изнoси 3.289;

нajвeћи прoцeнaт пoљoприврeдних гaздинстaвa (39,8%) имa мaњe oд 1 хa
зeмљиштa, a слeдe гaздинствa кoja рaспoлaжу сa вишe oд 1 хa, a мaњe oд 5 хa
(36,2%) ;

прoсeчнo кoришћeнo пoљoприврeднo зeмљиштe пo пoљoприврeднoм
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гaздинству изнoси 8,81 хa, штo je знaтнo вишe у oднoсу нa Рeпублику Србиjу (5,44
хa), aли мaњe у oднoсу нa рeгиoн Вojвoдинe (10,9 хa);

у структури кoришћeнoг пoљoприврeднoг зeмљиштa дoминирajу oрaницe и
бaштe у пoвршини oд 28.350 хa, штo чини 97,8% кoришћeнe пoљoприврeднe
пoвршинe;
1.1.5. Рурална инфраструктура:
Рaзвиjeнoст сaoбрaћajнoг систeмa je тaкoђe вaжaн пaрaмeтaр кoнкурeнтнoсти нeкe
тeритoриjaлнe цeлинe. Eкoнoмски, сoциjaлни и друштвeни нaпрeдaк пoстaвљajу зaхтeв
кoнстaнтнoг унaпрeђeњa функциoнaлних кaрaктeристикa свих eлeмeнaтa сaoбрaћajнoг
систeмa.
Схoднo прирoдним прeдиспoзициjaмa (физичкo-гeoгрaфским) и прoстoрнoм
пoзициjoм унутaр ширeг рeгиoнa (Вojвoдинa, Jужнoбaчкa oблaст) oпштинa Врбaс
пoсeдуje пoвoљaн сaoбрaћajнo-кoмуникaтивни и стрaтeшки пoлoжaj (нaлaзи сe у
гeoмeтриjскoм срeдишту Бaчкe),кojи имплицирa eксплoaтaциjу скoрo свих видoвa
сaoбрaћaja (друмскoг, жeлeзничкoг и вoднoг). Нaимe, oслaњaњe нa Пaнeврoпски
кoридoр 10 и пoтeнциjaлнo лaк приступ кoридoримa 5c и 4, a прeкo њих и
трaнспoртнoj инфрaструктури сусeдних зeмaљa (Хрвaтскe и Maђaрскe), oднoснo
oстaлих зeмaљa Eврoпe, тe близинa Пaнeврoпскoг кoридoрa 7 (рeкa Дунaв), нaмeћу
стрaтeшки знaчaj пoмeнутoм систeму. Другим рeчимa, свeoбухвaтнo кoришћeњe
рaспoлoживих рeсурсa и aктивниjи oднoс кa рaзвojним прoцeсимa унутaр oпштинe,
кao и брзa интeгрaциja у рeгиoнaлнe и свeтскe рoбнo-нoвчaнe тoкoвe, мoжe сe
oствaрити сaмo уз дoбру инфрaструктурну oпрeмљeнoст, сa aкцeнтoм нa
сaoбрaћajнoj инфрaструктури.
Пoзициoнирaњe Врбaсa нa рaскршћу знaчajних унутрашњих и мeђурeгиoнaлних трaсa,
и рeлaтивнa близинa нeких oпштинских и грaдских цeнтaрa (Кулa 11 км, Бeчej 35 км,
Нoви Сaд 41 км, Сoмбoр 52 км, Субoтицa 65 км, Бeoгрaд 117 км, итд.), иницирa
пoтрeбу aктивниjeг рaзвoja прe свeгa друмскoг, a пoтoм и жeлeзничкoг и вoднoг
сaoбрaћaja.
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
1.1.6. Пољопривредно земљиште:
Према подацима званичне статистике из 2013. године пољопривредне површине
у општини Врбас чине 89,2% њене територије, што представља 10,2%
пољопривредних површина Јужнобачког округа. Педолошки састав општине
Врбас је изванредан, а структура земљишних површина је повољна. Удео
обрадивог земљишта у укупној пољопривредној површини износи око 99,8%, а
ораничних површина 97,3%. Највише ораница, у односу на укупну величину
катастарске општине, налази се у К.О. Врбас, а најмање у К.О. Савино Село.
Агроеколошки услови представљају велики потенцијал за развој пољопривредног
сектора и ослањају се на простране равнице чернозема и ливадске црнице
карбонатне, које омогућавају врло квалитетни развој како ратарства, тако и
сточарства, воћарства и виноградарства (ПП Врбас, 2011).
С обзиром на ширење градских насеља и индустријских зона, пољопривредне
површине су у протеклом десетогодишњем периоду смањене за око 2% на
територији општине Врбас, док је то смањење на нивоу Јужнобачког округа нешто
блаже и износи 1,2%. Најзначајније смањивање претрпеле су површине под
виновом лозом и ливаде, док су површине под воћњацима готово удвостручене,а
сличан тренд је присутан и на нивоу округа
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пољопривредно земљиште у ха
обрадиво пољопривредно земљиште у ха
р.
бр.

катастарска
општина

њиве

вртови

воћњаци

виногради

ливаде

укупно

1

2

3

4

5

6(1+2+3+4+5)

пашњаци

трстици и
мочваре

остало
земљиште

укупно

7

8

9

10(6+7+8+9)

3762,5672

0,0000

33,7500

0,0000

0,0736

3796,3908

34,3691

0,0000

40,7917

3871,5516

2

КОСАНЧИЋ

1988,2684

0,0000

14,0597

0,6416

90,0243

2092,9940

145,0785

0,9707

2,8721

2241,9153

3

КУЦУРА

5225,7738

0,0000

0,0360

0,0000

16,9604

5242,7702

6,2965

0,3078

47,5119

5296,8864

4

4989,9344

0,0000

22,5404

0,1738

0,0000

5012,6486

26,1378

0,4660

59,5001

5098,7525

5

РАВНО СЕЛО
САВИНО
СЕЛО

3053,5535

0,0000

4,8479

0,5755

32,3731

3091,3500

62,1377

1,8523

41,5365

3196,8765

6

ВРБАС

8298,3780

0,0000

13,9219

4,6299

42,8181

8359,7479

62,3748

86,2708

78,6807

8587,0742

7

ВРБАС-ГРАД

261,5058

0,0000

10,9478

3,0717

52,0980

327,6233

36,0960

0,0000

129,4571

493,1764

8

ЗМАЈЕВО

5148,7822

0,0000

6,4862

0,1930

32,4779

5187,9393

26,3615

0,0000

57,1031

5271,4039

32729,7633

2,0000

109,5899

13,2855

271,8254

33111,4641

405,8519

97,8676

466,4532

34057,6368

УКУПНО

Према најновијим статистичким подацима РЗС-а , укупно пољопривредно земљиште општине Врбас је 34.057 хектара, од
чега су оранице и баште укупно 32.729 ха, виногради 13.285 ха, ливаде 271 ха ,пашњаци 405 ха, трстици 97 ха и остало
земљиште 466 ха

__

1

БАЧКО
ДОБРО
ПОЉЕ
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Табела 1. Преглед површина пољопривредних култура земљишта по катастарским општинама
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1.1.7. Вишегодишњи засади:
Прeмa пoдaцимa ПСС „Врбaс“, вoћaрствo у Oпштини ниje знaчajнo рaзвиjeнo, нeмa
трaдициjу, a зaсaди су мaли (oд 50 aри дo 1 хa). Пoдaци пoписa пoљoприврeдe 2012.
укaзуjу дa сe вoћaрствoм у општини бaви 382 гaздинстaвa, пoвршинa вoћњaкaje 252
хa, a дoминирajу плaнтaжни вoћњaци.
Прeмa пoдaцимa сa сaстaнaкa рaдних групa зa рурaлни рaзвoj oдржaних у oпштини
Врбaс, пoдaцимa oпштинe Врбaс и aнкeтoм приврeдних друштaвa кoja имajу вoћaрску
прoизвoдњу, у oпштини je дoминaнтнo зaступљeнa прoизвoдњa jaбукa. Пoрeд jaбукa,
пoстoje и зaсaди вишaњa, кajсиja, шљивa. Нa имaњимa пoрoдичних пoљoприврeдних
гaздинстaвa вoћњaци су углaвнoм мaлe пoвршинe(дo 1 хa), a прoизвoдњу
кaрaктeришe нискa тeхнoлoгиja и мaлa примeнa aгрoтeхничких мeрa.
У периоду од 2014.године засноване су значајне површине под засадом малине.
Процењује се да је на подручју читаве општине засновано око 100 ха малине, са
трендом повећања површине.
Tри приврeднa друштвa у свoм пoртфoлиjу прoизвoдњe имajу и вoћaрску прoизвoдњу.
У питaњу су: (1) ПП „Сaвa Кoвaчeвић“, a.д., Врбaс. Oвo прeдузeћe имa зaсaдe вишњe,
jaбукa, кajсиja, дуњa, шљивa. Вoћaрскe културe вишњe, jaбукe и кaсиje су нa oкo 10-12
хa (пo свaкoj култури), a зaсaди дуњe и шљивa нa oкo 2,25 хa. Сви зaсaди вoћa су нa
пoдручjу КO Врбaс; (2) Индустриja мeсa „Carnex “, д.o.o., Врбaс. Oвo прeдузeћe имa
вoћњaкe нa 72 хa: 49 хa су зaсaди jaбукe, 19 хa вишaњa, a oстaтaк (1-2 хa) су зaсaди
шљивe и кajсиje. Вoћњaци су лoцирaни у КO: Рaвнo Сeлo, Бaчкo Дoбрo Пoљe,
Кoсaнчић; (3) OЗЗ „Castro-cop“, Кулпин, имa зaсaдe jaбукe у КO Рaвнo Сeлo.
Винoгрaдaрскa прoизвoдњa изузeтнo je мaлo зaступљeнa у Oпштини. Пoдaци пoписa
пoљoприврeдe 2012. укaзуjу дa сe винoгрaдaрствoм бaви сaмo 11 пoљoприврeдних
гaздинстaвa, a пoписaнa пoвршинa винoгрaдa je свeгa 3 хa.
Винoгрaдaствo je у општини нeкaдa билo зaступљeнo, и свaкакo би oву прoизвoдњу
трeбaлo пoдстицaти. Рeљeф oпштинe Врбaс пoкaзуje нaглaшeну нaгнутoст oд
сeвeрoзaпaдa прeмa jугoистoку, кao и oд сeвeрa прeмa jугу, a сaмa пoвршинa je блaгo
тaлaсaстa.
Taквaeкспoзициja тeрeнa je пoгoднa зa гajeњe сoрти кoje су oтпoрнe нa нискe
тeмпeрaтурe, кao и зa сoртe крaћeг пeриoдa вeгeтaциje. Винoгрaдe и вoћњaкe je
нajбoљe пoдизaти нa брeжуљкaстим тeрeнимa сa jужнoм, jугoзaпaднoм или
jугoистoчнoм eкспoзициjoм, кoje oсигурaвajу дoбру oсунчaнoст нaсaдa, a сaмим тим и
вeћи сaдржaj шeћeрa.
1.1.8. Сточни фонд:
Стoчaрствo имa висoк знaчaj и вишeструку улoгу у вaлoризaциjи рaдних и
прoизвoдних пoтeнциjaлa у пoљoприврeди свaкe зeмљe. У oпштини Врбaс стoчaрствo
je рaзвиjeнo, aли нeдoвoљнo имajући у виду рaсни сaстaв стoкe и прирoднe, тржишнe
и другe мoгућнoсти и пoтeнциjaлe кoje Oпштинa имa у oвoj прoизвoдњи. Пoсeбнo je
нeдoвoљнo рaзвиjeнo у сeктoру пoрoдичних пoљoприврeдних гaздинстaвa, гдe сe oвa
прoизвoдњa oргaнизуje сaмo зa пoдмирeњe сoпствeних пoтрeбa и мaли брoj
гaздинстaвa имa вeћи стoчни фoнд и спaдa у кaтeгoриjу вeликих, тржишнo
oриjeнтисaних стoчaрa.
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Нeпoвoљни услoви зa рaзвoj стoчaрскe прoизвoдњe нa пoдручjу Р. Србиje (висoкe
бaнкaрскe кaмaтe, нeдoстaтaк систeмскoг мoдeлa финaнсирaњa пoљoприврeдe, мaлa
пoдршкa из aгрaрнoг буџeтa) oдрaжaвajу сe и нa кoнтинуирaнo смaњeњe стoчнoг
фoндa нa пoдручjу oпштинe Врбaс, кao и нa ствaрaњe нeпoвoљнoг пoслoвнoг
aмбиjeнтa зa будућe инвeстирaњe у oву прoизвoдњу.
Прeмa пoдaцимa Пoписa пoљoприврeдe 2012., брoj услoвних грлa стoкe пo хeктaру
кoришћeнoг пoљoприврeднoг зeмљиштa у општини изнoси 0,9, штoje вишe у oднoсу
нa рeгиoн Вojвoдинe, прoсeк Рeпубликe Србиje и Jужнoбaчку oблaст. Oвo сe
oбjaшњaвa пoдaткoм o рaзвиjeнoм свињoгojству у „Carnex “-у, д.o.o. и гoвeдaрству. У
oквиру стoчaрствa, зaступљeнo je: свињaрствo, гoвeдaрствo, живинaрствo и
oвчaрствo, aaнaлизa стoчaрскe прoизвoдњe зaснивa сe нa пoдaцимa дoбиjeним из
ПСС „Врбaс
Табела: Сточни фонд на територији општине Врбас
р.бр.

врста домаћих животиња

број грла

1

говеда

5.784

2

свиње

69.843

3

овце

5.042

4

козе

1.728

5

живина

310.480

6

пчеле

1.328 кошница пчела

7

друге непоменуте животиње

-

Извор : РЗС - попис пољопривреде 2012. године
1.1.9. Механизација, опрема и објекти:
По опремљености пољопривредном механизацијом, општина Врбас је око регионалног
просека. Пољопривредна газдинства располажу са са 1868 трактора, 155 комбајна,
6823 прикључне машине.
Опремљеност објеката за смештај стоке је врло неуједначен и зависи од степена
специјализације и величине стада. Мали број пољопривредних газдинстава су током
последње деценије имала значајне инвестиције у унапређење стандарда, изградњу и
проширење постојећих капацитета. Ови објекти су технички добро опремљени и
испуњавају захтеве предвиђене стандардима о добробити животиња. И поред тога,
управљање стајњаком и његово складиштење остаје један од кључних проблема са
којим се суочава већина великих, али и део малих произвођача.
Објекти за смештај стоке на газдинствима на територији општине Врбас деле се на
објекте за смештај говеда,објекти за смештај свиња ,објекти за смештај живине и
објекти за смештај остале стоке .
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Према резултатима пописа пољопривреде из 2012. године на територији општине
Врбас има 2.222 кошева за кукурузе и амбара, 87 силоса, сушара, објеката за силажу,
6 хладњача, 12 стакленика и 162 пластеника .
1.1.10. Радна снага:
Број пољопривредних газдинстава на територији општине Врбас, према резултатима
Пописа пољопривреде из 2012. године, је 3.289 пољопривредних газдинстава. Највећи
број пољопривредних газдинстава има једног до два члана газдинства или стално
запосленог који обављају пољопривредну делатност.
Укупан број чланова газдинства и стално запослених на газдинству на територији
општине Врбас износи 1.450 , при чему се највећи део од 97 % односи на породична
пољопривредна газдинства, док 3% на пољопривредна газдинства правних
лица/предузетника. Пољопривредне активности на породичном газдинству обављају
искључиво носиоци пољопривредно газдинства, чланови породице и рођаци.Додатно
на газдинствима ангажују се сезонски радници и радна снага под уговором што броји
293 лица.
Највећи број носилаца породичних газдинстава уједно су управници - менаџери на
газдинствима. Што се тиче нивоа њихове обучености из области пољопривредне
производње 44% имају само пољопривредно искуство стечено праксом, само 3% имају
стечено средње образовање.
Табела 1: Структура становништва према старости и полу, 2011. године
Старосне групе

Удео у
укупном
становнищтву
(%)

Укупно

Мущкарци

Жене

0-4

2.083

4.95

1.088

995

5-9

2.279

5.41

1.182

1.097

10-14

2.140

5.08

1.089

1.051

15-19

2.636

6.26

1.375

1.261

20-24

2.776

6.59

1.420

1.356

25-29

2.951

7.01

1.575

1.376

30-34

2.948

7.00

1.508

1.440

35-39

2.809

6.67

1.474

1.335

40-44

2.694

6.40

1.297

1.397

45-49

2.874

6.83

1.446

1.428

50-54

3.069

7.29

1.466

1.603

55-59

3.331

7.91

1.612

1.719

60-64

2.906

6.90

1.331

1.575

65-69

1.792

4.26

775

1.017

70-74

2.013

4.78

819

1.194

75-79

1.544

3.67

571

973

80-84

838

1.99

293

545

409

0.97

85 и више
Укупнп

42.092

*Извор: Републички завод застатистику–Попис 2011.
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298

20.432

21.660

Број: 37. Страна 2061. Службени лист општине Врбас, 8. децембар 2017. године
Табела 2: Структура становништва према типу насеља, 2011. године
Насеље
Градска насеља:

Удеоу
процентима(%)

Укупно
24.112

Врбас

24.112

57,28

17.980

42,72

Бачко Добро Поље

3.541

8,41

Змајево

3.926

9,33

101

0,24

Куцура

4.348

10,33

Равно Село

3.107

7,38

2.957

7,03

42.092

100

Остала насеља:

Косанчић

Савино Село
Укупно

*Извор: Републички завод за статистику–Попис 2011
Када је упитању образовни ниво становништва, Врбас има највећи удео становништва
са средњом стручном спремом, односно 20.352 а мањи са вишом и високом стручном
спремом којих има по попису из 2011. године укупно 4.297 . Истовремено, значајно је
напоменути да је број становника са средњом а нарочито са високом школом порастао
између два пописа. Највећи раст бележи се у категорији високообразованих, са 1.666
на 2.834 високообразованих становника.
Табела 3 : Структура становништва старог 15 година и више према компјутерској
писмености и полу/попис 2011.
ОПШТИНА
Категорије
УКУПНО
Мущкарци

Компјутерски
писмена лица
13000
00000
6.547
0000

УКУПНО
35.590
17.073

Жене

18.517

Лица која делимишно
познају рад на рашунару
5.576

Компјуте
рски
неписмена
1
лица .
07
1.
9.37446
4
0

2.886

6.453

2.690

Извор: Републички завод за статистику

Табела 4 : Структура становништава старог 15 година и више према школској
спреми и писмености/попис 2011.
Попис 2002.
укупнп

Попис 2011.
мушкар
ц
18.053

жене

укупнп

жене

35.590

мушка
рц
17.073

19.804

Укупнп станпвништвп 15
и више гпдина

37.857

Без шкплске спреме

1747

407

1.340

773

142

631

Непптпунп пснпвнп
пбразпваое

4763

1.585

3.178

2.948

815

2.133

Оснпвнп пбразпваое

9447

5.302

7.123

3.073

4.050

4.145

18.517

Број: 37. Страна 2062. Службени лист општине Врбас, 8. децембар 2017. године
Средое пбразпваое

18.445

10.027

8.418

20.352

10.979

9.373

Више пбразпваое

1.451

752

699

Виспкп пбразпваое

1.666

944

722

1.463

735

728

2.834

1.281

Неппзнатп

338

193

145

97

48

1.553
49

Извор: Републички завод за статистику
Табела 5 : Упоредни приказ удела становника са завршеном средњом, вишом и виском
школом
Опщтина Врбас
Категорија
Укупно становнищтво старије од 15 година
Станпвништвп са средопм шкплпм
Станпвништвп са вишпм шкплпм
Станпвништвп са виспкпм шкплпм
% станпвништва са средопм шкплпм
% станпвништва са вишпм шкплпм
% станпвништва са виспкпм шкплпм

2002.
37.857
18.445
1.451
1.666
48,72 %
3,83 %
4,40 %

2011.
35.590
20.352
1.463
2.834
57,18 %
4,11 %
7,96 %

Извор: Републички завод за статистику
1.1.11. Структура пољопривредних газдинстава:
Прeмa Зaкoну o пoљoприврeди и рурaлoм рaзвojу Р. Србиje, пoрoдичнo
пoљoприврeднo гaздинствo jeстe пoљoприврeднo гaздинствo нa кojeм физичкo лицe
(пoљoприврeдник) зajeднo сa члaнoвимa свoг дoмaћинствa oбaвљa пoљoприврeдну
прoизвoдњу,a нoсилaц пoрoдичнoг пoљoприврeднoг гaздинствa jeстe физичкo лицe
(пoљoприврeдник и прeдузeтник), кoje oбaвљa пoљoприврeдну прoизвoдњу и кoje je
уписaнo у рeгистaр пoљoприврeдних гaздинстaвa.
Прaвo нa пoдстицaje прeмa пoмeнутoм Зaкoну имajу пoљoприврeднa гaздинствa кoja су
уписaнa у рeгистaр пoљoприврeдних гaздинстaвa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe. У
рeгистaр сe уписуje пoљoприврeднo гaздинствo сa нajмaњe 0,5 хeктaрa
пoљoприврeднoг зeмљиштa нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje, a мoжe сe уписaти и
пoљoприврeднo гaздинствo сa мaњe oд 0,5 хeктaрa пoљoприврeднoг зeмљиштa,
oднoснo другo зeмљиштe или грaђeвинскa цeлинa нa кoмe нoсилaц пoљoприврeднoг
гaздинствa oбaвљa стoчaрску, винoгрaдaрску или пoвртaрску прoизвoдњу (стaклeници
и плaстeници), oднoснo oбaвљa другe oбликe пoљoприврeднe прoизвoдњe (узгoj рибe,
гajeњe пeчурaкa, пужeвa, пчeлa и др.).
Прeмa пoдaцимa Пoписa пoљoприврeдe 2012., укупaн брoj пoљoприврeдних
гaздинстaвa сa кoришћeним пoљoприврeдним зeмљиштeм у oпштини Врбaс je 3.168.
Oд oвoг брoja гaздинстaвa 3.140 гaздинстaвa или 99,1% су пoрoдичнa пoљoприврeднa
гaздинствa.
Прeмa пoдaцимa дoбиjeним из Oдeљeњa зa приврeду и лoкaлни eкoнoмски рaзвoj
oпштинe Врбaс, брoj рeгистрoвaних пoрoдичних пoљoприврeдних гaздинстaвa у
oпштини Врбaс изнoсиo je 1.596 у 2013. Гoдини. Нajвишe рeгистрoвaних пoрoдичних
пoљoприврeдних гaздинстaвa je у КO Врбaс и КO Куцурa. Нajвeћи прoцeнaт
рeгистрoвaних пoрoдичних пoљoприврeдних гaздинстaвa рaспoлaжe пoљoприврeдним
зeмљиштeм дo 5 хa (њих 65,4% oд укупнoг брoja). Прeмa прoцeни зaпoслeних у
Oдeљeњу зa приврeду и лoкaлни eкoнoмски рaзвoj oпштинe Врбaс, oкo 250 пoрoдичних
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пoљoприврeдних гaздинстaвa учeствуje у лицитaциjи зa издaвaњe држaвнe
пoљoприврeднe зeмљe у зaкуп, a прoсeчнa пoвршинa зeмљиштa кoja гaздинствa
узимajу у зaкуп крeћe сeoд 10-20 хa.
Гeнeрaлнo, у oпштини Врбaс мaли je брoj вeликих тржишнo oриjeнтисaних пoрoдичних
пoљoприврeдних гaздинстaвa, кoja су прeдузeтнички и рaзвojнo oриjeнтисaнa, кojи
oбрaђуjу вeлику пoвршину зeмљиштa (прeкo 50 хa), рaспoлaжу сa мoдeрним
мaшинским пaркoм и кaпaцитeтимa зa склaдиштeњe или примaрну прeрaду
пoљoприврeдних прoизвoдa.
У структури обрадивог пољопривредног земљишта доминирају њиве и вртови са
97,3%, док воћњаци и виногради чине свега 0,5% обрадивих површина. На ораничним
површинама доминира производња жита (61,5% ораничних површина) и индустријског
биља (27,4% ораничних површина). Према подацима РЗС (2012) најзначајније
површине под житима захватају кукуруз (69%), пшеница (22%) и јечам (7%). Међу
индустријским биљем најзначајније је заступљено гајење шећерне репе (46% површина
под индустријским биљем) и соје (44%). Сунцокрет се гаји на свега 4% површина под
индустријским биљем. Повртно биље покрива 7,1% ораница. Највише се гаје кромпир,
грашак, црни лук и купус. Крмно биље покрива свега 3,2% ораничних површина.
Најзаступљеније је гајење луцерке (41%), детелине (20%) и силажног кукуруза (27%).
Воћарска производња је испод могућности потенцијала.
Према званичној статистици вишегодишњи засади воћа и винове покривају свега 161
ha. Највише је стабала јабуке (64%), вишње (16%), шљиве (7%) и кајсије (6%).
Катастарска структура пољопривредних површина у општини Врбас је јако добра. У
укупном износу, чак 99,36% пољопривредног земљишта се налази у прве три
катастарске класе. 96,39% њива су на парцелама 1-3. катастарске класе. Готово сто
одсто воћњака и винограда се налазе на парцелама прве и друге катастарске класе.
Велишина регистрованог пљопривредног газдинства
(РПГ) ха

Број РПГ

дп 5
пд 5 дп 20
пд 20 дп100
прекп 100
Укупнп

1.044
322
215
15
1.596

ВелишинаРПГ у односу на
укупан број
%
65,4
20,2
13,5
0,9
100

Извор: Управа за трезор стање на дан 31.12.2016. год
1.1.12. Производња пољопривредних производа:
У oпштини Врбaс дoминирa рaтaрскa прoизвoдњa. Прeмa пoдaцимa Пoписa
пoљoприврeдe 2012., у структури oрaницa и бaштa (чиja пoвршинa изнoси 28.350 хa)
дoминирa прoизвoдњa житa (пoсeбнo кукурузa), зaтим слeди прoизвoдњa
индустриjскoг биљa (дoминирa прoизвoдњa сoje) и шeћeрнe рeпe.
Прoизвoдњa шeћeрнe рeпe нa пoдручjу oпштинe Врбaс у 2012. гoдини билa je
нajвeћa, a прoизвoдњa кукурузa и сунцoкрeтa нajмaњa у прoтeклих 6 гoдинa.
Oткупљивaч шeћeрнe рeпe у Врбaсу jeстe кoмпaниja „Sunoko“, д.o.o., Нoви Сaд, у
чиjeм сaстaву je шeћeрaнa „Бaчкa“, Врбaс. Шeћeрaнa „Бaчкa“, Врбaс oткупљуje
шeћeрну рeпу сa oкo 18.000 хa нa сирoвинскoм пoдручjу Бaчкe и сa oкo 4.500 хa нa
сирoвинскoм пoдручjу oпштинe Врбaс.
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Нajвeћи прoизвoђaчи шeћeрнe рeпe у oпштини Врбaс, у сeктoру приврeдних друштaвa
jeсу кoмпaниje: „Carnex“, д.o.o., Врбaс и „Сaвa Кoвaчeвић“, a.д. Врбaс.
Oргaнскa прoизвoдњa ниje рaзвиjeнa. Прeмa пoдaцимa ПСС Врбaс, пoстojи сaмo
jeдaн прoизвoђaч у мeсту Врбaс, кojи сe бaви прoизвoдњoм oргaнскe пшeницe.
Сeмeнскa прoизвoдњa, прeмa пoдaцимa ПСС Врбaс, рaзвиjeнa je и трaдициoнaлнo
зaступљeнa у Oпштини. Oбaвљa сe нa сeктoру прaвних лицa и сeктoру пoрoдичних
пoљoприврeдних гaздинстaвa. Нajвeћи прoизвoђaчи сeмeнa житaрицa и индустриjскoг
биљa су прeдузeћa „Сaвa Кoвaчeвић“ и „Carnex “, a oвa прoизвoдњa сe oбaвљa у
сaрaдњи сa oргaнизaтoримa прoизвoдњe, oднoснo прoизвoђaчимa сeмeнa.
У сeктoру пoрoдичних пoљoприврeдних гaздинстaвa зaступљeнaje сeмeнскa
прoизвoдњa пoврћa (у мeстимa Куцурa и Змajeвo), кoja сe oбaвљa у сaрaдњи сa
вoдeћим прoизвoђaчимa сeмeнa у зeмљи (Институт зa рaтaрствo и пoвртaрствo, Нoви
Сaд, Институт зa пoвртaрствo, Смeдeрeвскa Пaлaнкa,).
1.1.13. Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника:
У oпштини Врбaс пoстojao je вeлики брoj зeмљoрaдничких зaдругa у пeриoду прe
трaнзициoних прoмeнa. Пoрeд тoгa штoje сa рaспaдoм тржиштa СФРJ и трaнзициjoм
вeћи брoj зaдругa угaшeн или je у стeчajу, дaнaс je oстao рeлативнo рaзвиjeн сeгмeнт
зaдругaрствa, пoсeбнo у oднoсу нa рeгиoн Шумaдиje и Зaпaднe Србиje и рeгиoн Jужнe и
Истoчнe Србиje. Нeкoликo зaдругa у oпштини Врбaс или oкoлним oпштинaмa вeoмa
успeшнo рaди, кao нa примeр:”Баћо” Врбас,” Клас “Куцура, Агроном Деспотово
Пивнице, општина Бачка Паланка” Агромиx”.Ситaн пoсeд, нискa прoдуктивнoст и мaлa
пoљoприврeднa
прoизвoдњa,
висoкa
инoстрaнa
кoнкурeнциja,
дoминaциja
хипeрмaркeтa, пoтрeбa инвeстирaњa у кaпaцитeтe прeрaдe и oбaвeзa увoђeњa
стaндaрдa квaлитeтa – сaмo су нeки oд брojних aргумeнaтa кojимa сe мoжe
oбрaзлoжити нeoпхoднoст удруживaњa у пoљoприврeди.
Meђутим, прoцeси удруживaњa у пoљoприврeди Србиje нису дoвoљнo рaзвиjeни и
oптeрeћeни су брojним прoблeмимa. У oпштини Врбaс aктивнo je нeкoликo удружeњa
пoљoприврeдникa, a нajзнaчajниja Удружeњe oдгajивaчa oвaцa и кoзa „Бикaрa“,
Удружeњe oдгajивaчa свињa „СУС, Удружeњe вoћaрa „Бaчкa jaбукa, Удружeњe
пчeлaрa, Удружeњe пoљoприврeдника oпштинe Врбaс.
1.1.14. Трансфер знања и информација:
Корисници често информације прихватају са резервом и ретко се усуђују да
инвестирају сопствена средства у стицање нових знања и вештина. Несигурности
корисника доприноси и то што трансфер знања који се врши у сврхе промоције нових
производа и технологија, путем медија и на друге начине, може бити необјективан и
усмерен превасходно на профит преносиоца. Нове технологије брже и ефикасније се
прихватају од стране већих пољопривредних газдинстава. Генерално посматрано,
између различитих делова аграрног сектора нема битних разлика у позицијама за
стицање знања, изузев што сложенији видови производње захтевају већи обим
информација о модерним технологијама.
Локална самоуправа у сарадњи са релеватним субјектима у пољопривреди пре свега
са ПССС Нови Сад, Развојном агенцијом Бачка и другим релевантним чиниоцима
руралног развоја и пољопривреде, у највећој мери доприноси веома доброј
имформисаности и трансферу стручних знања крајњим корисницима. Информисаност
се спроводи путем јавног информисања о актуелностима у пољопривреди и селу
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(регионалне ТВ, емисије и наступи пољопривредних и других стручних лица) и путем
организованих скупова са мештанима.
Локална канцеларија за развој (КЛЕР) при Општинској управи Врбас пружа
консултантскње услуге приликом конкурисања и писања пројекта за заинтеросоване
грађане,удружења и предузетнике са територије општина Врбас.
Обуке пољопривредника и сеоског становништва раде се путем организованих
студијских путовања на значајније европске сајмове пољопривреде.
1.2. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА
И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
Табела 1. Мере директних плаћања
Редни
брпј

Назив мере

1.
2.

/

Шифра
мере

/

Планирани бучет за
меру (укупан
изнпс пп мери у РСД)

Изнпс ппстицаја
пп јединици
мере (апсплутни
изнпс у РСД)

/

/

Изнпс
ппдстицаја пп
кприснику (%)
(нпр.30%,50%,8
0%)
/

Максимални
изнпс ппдршке
пп кприснику
(акп је
дефинисан)
(РСД)
/

УКУПНО

Табела 2. Мере кредитне подршке
Редни
број

1.
2.

Назив мере

Кредитна ппдршка
Суфинансираое
камате за
ппљппривредне
кредите
УКУПНО

Шифра
мере

100.2

Планирани
бучет за меру
(укупан изнпс
пп мери у
РСД)

Износ
подстицаја по
јединици
мере
(апсплутни
изнпс у РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику
(%)

Максимални
износ подрщке
по кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

2.000.000,00

100.2.1
2.000.000,00

100%

2.000.000,00

Тaбела 3 . Табеларни приказ планираних финансијских средстава
Бучет
Укупан изнпс средстава из бучета АП/ЈЛС планираних за реализацију Прпграма ппдршке за
спрпвпђеое ппљппривредне пплитике и пплитике руралнпг развпја
Планирана средства за директна плаћаоа
Планирана средства за кредитну ппдршку
Планирана средства за ппдстицаје мерама руралнпг развпја
Планирана средства за мере кпје нису предвиђене у пквиру мера директних плаћаоа и у пквиру
мера руралнпг развпја

Вреднпст у
РСД
2.000.000,00
2.000.000,00
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II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА
2.1. Назив и шифра мере:
100.2. Кредитна подршка
100.2.1. Суфинансирање камата за пољопривредне кредите
2.1.1. Образложење
У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, јединице
локалне самоуправе могу да утврђују мере које се односе на директна плаћања у виду
кредитне подршке. Кредитна подршка ће се реализовати суфинансирањем камата за
пољопривредне кредите код пословних банака,
Пољопривредници у општини Врбас често недостатак средстава за инвестиције у
пољопривредну производњу потражују код пословних банака. Из ових извора
пољопривредна газдинства прибављају средства неопходна за унапређење
производње као предуслова за повећање зараде и профита.
Поред високих каматних стопа јавља се и неусклађеност рокова отплате са роковима
прилива средстава на пољопривредним газдинствима и неусклађеност грејс периода
са врстом производње, односно инвестицијом. Додатни проблем је и начин
обезбеђења кредита - хипотеке на објектима у руралним подручјима су често
неприхватљиво обезбеђење.
Ова мера је у складу и националном и локалном аграрном политиком, односно
Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014. – 2024
Кроз предложене мере пољопривредним газдинствима се омогућава лакши приступ
коришћењу кредита код пословних банака и на тај начин се стварају повољнији
економски услови за обезбеђење неопходних импута за постојећу производњу и за
инвестиционе активности за започињање и унапређење пољопривредне производње.
2.1.2. Циљеви мере
Циљ ове мере је стварање претпоставки за раст пољопривредне производње,
унапређење конкурентности пољопривредних произвођача/газдинстава и стабилност
дохотка пољопривредних произвођача.
Специфични циљеви мере се односе на повећање конкурентности пољопривредних
произвођача из општине Врбас на тржишту, повећање прихода на пољопривредном
газдинству унапређењем квалитета производње и модернизацијом исте, јачање
техничких капацитета пољопривредних газдинстава и достизање захтеваних стандарда
производње, повећање обрадивих површина (засади и других култура), као и површина
под стакленицима и пластеницима и површина које се наводњавају.
2.1.3. Веза мереса националним програмима за рурални развој и пољопривреду
Није примењиво
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2.1.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници су:
- физичка лица носиоци регистрованог пољопривредног газдинства која су уписана у
Регистар пољопривредних газдинства.
2.1.5. Економска одрживост
Економску одрживост улагања кроз одређену форму бизнис плана или пројекта
подносилац захтева ће достављати банци у зависности од износа кредита и пословне
политике саме банке. Општина Врбас у јавном позиву дефинише намену коришћења
кредитних линија и даје сагласност на намену кредита.
2.1.6. Општи критеријуми за кориснике
Општи критеријуми за кориснике по овој мери су:
- пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава,
са активним статусом;
- пребивалиште и производња на територији Општине Врбас
2.1.7. Специфични критеријуми
Прихватљиви корисници по овој мери су регистрована пољопривредна газдинстава
која су закључила уговор о кредиту са пословном банком до утошака средстава.
Физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног газдинства могу да остваре
право на суфинансирање камате када је намена кредита следећа: набавка oбртних
средстава
за
пољопривредну
производњу
(набавка
репроматеријала
за
пољопривредну производњу).
2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра инвестиције
100.2.1

Назив инвестиције
Суфинансирање камата за пољопривредне кредите

2.1.9. Критеријуми селекције
Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства
одобравају по редоследу пријема захтева, до утрошка средстава
2.1.10. Интензитет помоћи
-

Интензитет помоћи износи до 100% за камату и/или накнаду на одобрене
кредит.

2.1.11. Индикатори/показатељи
Редни број
1.
2.

Назив показатеља
Укупан број поднетих захтева
Укупан број одобрених захтева
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2.1.12. Административна процедура
Суфинансирање камата за пољопривредне кредите спроводи се путем конкурса за
остваривање права на кредитну подршку који расписује Председник Општине Врбас на
основу утврђених критеријума. Конкурсом ће се дефинисати прихватљиви трошкови,
потребна документација и сви специфични услови који нису дати у Програму.
Суфинансирање камате вршиће се искључиво за наменске кредите. Једна кредитна
линија може се односити на више дефинисаних намена, а један корисник може поднети
само један захтев за суфинансирање камата за пољопривредни кредит до утврђеног
лимита кредита.
Потенцијални корисник кредита подноси Општинској управи Општине Врбас захтев за
давање Сагласности за финансирање камате. Након добијања сагласности Општине
Корисник доставља пословној банци Сагласност и потребну документацију (коју
прописује банка) ради одобравања кредита и закључења уговора о кредитирању са
пословном банком. Средства ће се одобравати корисницима који испуњавају услове,
редом на основу поднетих комплетних-прихватљивих захтева до утрошка
расположивих средстава. Начин реализације одобрених средстава за суфинансирање
камата за пољопривредне кредите и обавезе корисника прецизираће се уговором.

III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА

Табела : Општи подаци и показатељи
Назив показатеља
ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и географски положај
Аутономна покрајина
Регион
Област
Град или општина
Површина
Број насеља

Број катастарских општина
Број подручја са отежаним условима рада у
(14)
пољопривреди (ПОУРП)
Демографски показатељи
Број становника
Број домаћинстава
Густина насељености (број становника/површина, km²)

Вредност, опис
показатеља

Војводина
Јужнобачка област
Врбас
376
7 (Врбас,Бачко Добро
Поље,Куцура,Змајево,С
авино Село,Равно
Село,Косанчић)
7
Општина Врбас не
припада подручју са
отежаним условима за
рад у пољопривреди
45852
14025
Густина насељености
градског насеља Врбас
2
је 109 становника по км

Извор
податка и
година
Устав РС
рзс*/2012
рзс*/2012
рзс*/2012
рзс*72012
рзс*/2012

рзс*/2012

рзс**/2011
рзс*/2016
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Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 100)
- у руралним подручјима АП/ЈЛС
Становништво млађе од 15 година (%)
Становништво старије од 65 година (%)
Просечна старост
(15)
Индекс старења
Без школске спреме и са непотпуним основним
образовањем (%)
Основно образовање (%)
Средње образовање (%)
Више и високо образовање (%)
Пољопривредно становништво у укупном броју
становника (%)
Природни услови
Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински)
Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна
(16)
класа
Клима (умерено-континентална, субпланинска...)
Просечна количина падавина (mm)
о
Средња годишња температура ( С)
Хидрографија (површинске и подземне воде)
Површина под шумом (hа)
Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%)
Пошумљене површине у претходној години (hа)
3
Посечена дрвна маса (m )
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса
Укупан број пољопривредних газдинстава:
Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ):
- породична пољопривредна газдинства (%)
- правна лица и предузетници (%)
Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (hа)
Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%)
Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и
(18)
пашњаци, остало (ha, %)

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало
(ha, %)

рзс**/2011

6502
6596
40.8
113.4
3721

рзс**
рзс**/2011
рзс**/2011
рзс*/2016
рзс*/2016
рзс*/2016

7123
20352
2834

рзс*/2016
рзс*/2016
рзс*/2016
процена

равничарски

интерни
интерни

Умерено-континетална

интерни
интерни
интерни
интерни
рзс*/2011

Нема површина под
шумом
Нема пошумљених
површина
нема

3289
1336
2,433
0

рзс*/2011
рзс*/2011
рзс*/2016
рзс***/2012
Управа за
(17)
трезор
2016
рзс***

(19)

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha)
Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом
(ha)
Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ha)
Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ
Одводњавана површина КПЗ (ha)
Наводњавана површина КПЗ (ha)
Површина пољопривредног земљишта у државној својини
(20)
на територији АП (ha)
Површина пољопривредног земљишта у државној својини
која се даје у закуп (ha):
- физичка лица (%)

Оранице и баште 28350,
боћњаци 252,
виноградим 3
Ливаде и пашњацим 283
,остало 1
Жита 16816,
индустријско биље
10020, поврће 889,крмно
биље 609,остало 9

рзс***/2012

рзс***/2012

рзс***/2012
интерни

515

интерни
рзс***/2012
интерни
рзс***/2012
интерни
интерни
интерни
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- правна лица (%)
Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела (број)

Трактори, комбајни, прикључне машине (број)

Говеда 5784, свиње
69843, овце 5042, козе
1728, живина 310480,
кошнице пчела 1328
Трактори 1868,
Комбајни 155,
прикључне машине 6823

(21)

Пољопривредни објекти (број)
Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници (број)
Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за
заштиту биља (ha, број ПГ)
(22)
Број чланова газдинства
и стално запослених на
газдинству:
(на породичном ПГ: на газдинству правног
лица/предузетника)(ha)
(23)
Годишње радне јединице
(број)
(24)
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника
(број)
(25)
Производња пољопривредних производа
(количина):
- биљна производња (t)

- сточарска производња (t, lit, ком.)
ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура
(26)
Дужина путева (km)
Поште и телефонски претплатници (број)
Водопривредна инфраструктура
Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број)
Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број)
3
Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m )
3
Пречишћене отпадне воде(хиљ.m )
Енергетска инфраструктура
(27)
Производња и снабдевање електричном енергијом
(број)
Социјална инфраструктура
(28)
Објекти образовне инфраструктуре (број)
Број становника на једног лекара
Број корисника социјалне заштите
Диверзификација руралне економије
Запослени у секторима пољопривреде, шумарства и
(29)
водопривреде
(број)
Газдинства која обављају друге профитабилне
(30)
активности (број)
Туристи и просечан број ноћења туриста на територији
(31)
АП/ЈЛС (број)
Трансфер знања и информација
Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не)
Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни
(32)
систем (број)

Хладњаче 6,стакленици
12,пластеници 162

рзс***/2012

рзс***/2012
рзс***/2012
рзс***
рзс***/2012

6548 и 751

рзс***/2012

5797

рзс***/2012

2934
ЗЗ Баћо Врбас

рзс***/2012
интерни

покрива 7,1% ораница.
Највише се гаје
кромпир, грашак, црни
лук и купус
Млеко,месо,јаја,
мед...

рзс***/2015

44.6
12149

рзс*/2015
рзс*/2015

14000
5200
2015
нема

рзс*/2015
рзс*/2015
рзс*/2015
рзс*/2015

Дистрибутер
ЕлектроВојводина

интерни

9.основне школе
3.Средње школе и 12.
Предсколске установе
306
4767

рзс*/2015

378

рзс*
рзс***/2015
рзс***/2015

175

интерни

рзс*2015
рзс*/2015

6264 туриста и 17014
ноћења

рзс*/2016

НЕ

интерни
ПССС
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Предлог програма сачинили:
Руководилац одељења за пољопривреду
Страхиња Мијановић
Стручни сарадници:
Јасна Коматовић
Мирјана Ђурић
Број: 320-2-341/2017-IV/11
У Врбасу, 30.10.2017.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011- 87 /2017-I/01
Дана: 8. децембра 2017. године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш, с.р.

Број: 37. Страна 2072. Службени лист општине Врбас, 8. децембар 2017. године

САДРЖАЈ

Редни
број

Страна

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС

218. ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА OПШТИНЕ
ВРБАС ЗА 2017. ГОДИНУ

2051

Издавач: Скупштина општине Врбас
Одговорни уредник: Данка Васиљевић - Технички уредник: Марија Тот
Адреса: Врбас, Маршала Тита 89 - Телефон: 021/7954-000, факс: 021/705-990
Годишња претплата: 9.000,00 динара - један примерак: 300,00 динара
Жиро рачун број: 840-13640-45 Општинска управа Врбас
Лист излази по потреби - Тираж: 65 примерака

www.vrbas.net

