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На основу члана 20. став 1. тачка 1) Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/07, 
83/14 и 101/16), члана 13. став 4. Закона о по-
дстицајима у пољопривреди и руралном развоју 
(„Службени гласник Републике Србије", бр.10/2013, 
142/2014, 103/2015 и 101/2016), члана 13. став 1. 
тачка 1) Статута општине Владимирци („Сл. лист 
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 
Коцељева", бр. 4/14-пречишћен текст и 15/15), а уз 
претходну сагласност Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, бр. 320-00-402/2018-09 
од 30.03.2018. године, Општинско веће општине 
Владимирци, на седници одржаној дана 18.04.2018. 
године, донело је 

З А К Љ У Ч А К  

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И 
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ 

ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2018.ГОДИНУ 

I Усваја се Програм подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног 
развоја за општину Владимирци за 2018. Годину, који 
је саставни део овог Закључка. 

II  Овај Закључак објавити у „Службеном листу 
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 
Коцељева". 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 
Број: 320-18/18-II, од 18.04.2018. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Милорад Милинковић, дипл. инж, пољ., с.р. 

На основу члана 20. тачка 1. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС", бр: 129/07 и 
83/14), члана 13. Закона о подстицајима у пољо-
привреди и руралном развоју („Службени гласник 
РС", број 10/13, 142/14, 103/15, 101/16), по приба-
вљеној претходној сагласности Министарства пољо-
привреде, шумарства и водопривреде бр. 320-00-
402/2018-09 од 30.03.2018.године,Општинско веће 
општине Владимирци, на седници одржаној 18.04.2018. 
године, донело је 

П Р О Г Р А М  

ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 
ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА 

ОПШТИНУ ВЛАДИМИРЦИ ЗА 2018. ГОДИНУ 

I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ 
ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

1.1.Анализа постојећег стања 

1.1.1. Географске и административне каракте-
ристике 

Владимирци су једна од осам општина Мачва-
нског округа, која се налази у плодном и питомом 
делу северозападне Србије, уз десну обалу реке 
Саве, удаљена од града Шапца 18 км, Ваљева 43км, 
Обреновца 45 км и Београда 74км. 

Територија општине Владимирци која обухвата 
површину од 338км, омеђена је са североистока ре-
ком Савом у дужини од 28 км, са истока општином 
Обреновац, јужно се граничи са територијом општина 
Коцељева и Уб, а на западу са подручјем општине 
Шабац. Јужни део општине додирује огранке Влашића. 

Административно седиште општине је варошица 
Владимирци са 1 683 становника, према попису ста-
новништва из 2011. године.У општини постоји укупно 
29 насељених места која су организована у 31 месној 
заједници. 

Указом његовог величанства краља Александра 
Карађорђевића 11.12.1924. roдине, средиште општине 
Владимирци су проглашени варошицом. 
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Слика бр 1. Карта општине Владимирци

1.1.2. Природни услови и животна средина 

Теографски положај подручја општине Владимирци 
условљава умерено континтално подручје, са изве-
сним специфичностима, које се манифестују као 
елементи субхумидне и микротермалне климе. Лета 
су умерено топла, а зиме умерено хладне, најтоплији 
је јули месец, а најхладнији јануар месец. 

Касни пролећни мразеви (мајски) и рани јесењи 
мразеви (октобар), наносе велику штету пољопри-
вредној производњи, нарочито повртарској. У Влади-
мирцима постоје одлични потенцијали за развој 
ловног и рекреативног туризма.Богата ловишта сит-
не и крупне дивљачи и традиција доласка ловаца из 
иностранства, даје основу за развој овог вида 
туризма. 

Окосницу развоја Владимирачке привреде у бу-
дућности представљаће најзначајнији привредни 
ресурси и то пољопривредно земљиште погодно за 
производњу органске хране и рудна богатства. 

Не подручју општине откривена је и геотермална 
вода и до сада је активирана једна бушотина 
40л/сек. чија је температура 53°С која се користи за 
пластеничку производњу раног поврћа. 

Минерална вода-изграђен и зацевљен бунар 
минералне воде у селу Прову са бањеолошким сво-
јствима. 

Значајан ресур представља Вукошићка бара у 
долини реке Добраве површине 60 хектара и повр-
шине воденог огледала 34 хектара, идеално је за 
изградњу рибњака и рекреативног центра. 

Највећи потенцијал свакако представља корито 
Реке Саве, која се дужином од 28 километара про-
теже рубним подручјем општине. 

СТАЊЕ И ТРЕНДОВИ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА 

1.1.3.Демографске карактеристике и трендови 

Према попису становништва у 2002.години, на 
подручју општине живи 20 373 становника у 29 
насељених места, док према попису становништва у 
2011.години живи 18 785 становника. Из наведених 
података јасно се види да се број смањио за 1 588 
становника. 

Разлози смањења броја становника су миграције 
ка урбаним срединама и негативна стопа природног 
прираштаја.

Табела бр. 1 .Број становника по попису из 2002.године и 2011.године у општини Владимирци 

Насељено место 
Број становника по 
попису 

Насељено место Број становника по попису 

  2011  2002 2011 

 2002     

Белотић 552 495 Крнуле 1084 950 

Бељин 657 601 Кујавица 244 198 

Бобовик 307 276 Лојанице 641 566 

Владимирци 1879 1693 Матијевац 750 688 
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Власаница 482 425 Месарци 592 552 

Вукошић 748 713 Меховине 615 556 

Вучевица 108 106 Мровска 508 416 

Дебрц 875 858 Ново Село 106 132 

Драгојевац 862 684 Пејиновић 235 213 

Звезд ' 813 838 Прово 2355 2179 

Јазовник 599 580 Риђаке 427 357 

Јаловик 1950 1831 Скупљен 1030 863 

Каона 341 285 Суво Село 404 450 

Козарица 213 212 Трбушац 396 344 

Крнић 600 724 Укупно 20373 18785 

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије 

1.1.4. Диверзификација руралне економије 

Општине Владимирци у последње три године 
бележи стални тренд опадања привредних субјеката. 
Захваљујући рудном потенцијалу највећи промет у 
привреди општине остварује експлоатација кречњака 
док је највише заступљена прерађивачка индустрија 
у области прераде коже, затим прерада дрвета и 
млинска индустрија.Нешто мање су заступљена 
предузећа из области услуга, занатство и прерада 
меса.Трговина бележи константан број трговачких 
радњи и то углавном са робом широке потрошње док 
су од специјализованих трговина највише засту-
пљене пољопривредне апотеке. 

У протеклих двадесетак година привредани 
субјекти који су били носиоци развоја су девастирани 
и по извршеној приватизацији нису били у стању да 
наставе развојни тренд општинске привреде.То је 
довело до велике незапослености становништва што 
производи миграциона кретања која одводе и младу 
образованију популацију у правцу развијенијих 
средина и урбаних центара. 

Иако се својим даровима природа својски поста-
рала, упркос томе, оскудна је туристичка понуда са 
којом се може подичити владимирачка општина. 
Раскошни пејзажи и остали природни потенцијали и 
лепоте, нажалост, до данас нису стављени у службу 
развоја туризма.Велику шансу за то пружа корито 
реке Саве. Вукошачка бара има велики протенцијал. 

Место Каона представља важно туристичко место 
општине. 

У самом центру Владимираца у плану је изгра-
дња спа центра са пратећим туристичко-рекреати-
вним садржајем који би користили геотермалну воду. 

За сада, односно 2013.године израђен је спортски 
базен. 

1.1.5. Рурална инфраструктура 

Општина Владимирци има изузетно разуђену 
инфраструктурну мрежу као што је путна мрежа ду-

жине 898 километара, водоводну мрежу дужине око 
400 километара, телекомуникацијску мрежу фиксне 
телефоније са више од 6000 прикључака, добру 
покривеност сигналом мобилне телефоније, и добру 
покривеност електромрежом целог подручја општине. 
Овако изграђена инфраструктура због своје заста-
релости ипак не задовољава потребе грађана и 
привреде. Путна мрежа је у врло лошем стању, са 
много ударних рупа, без асфалтне подлоге, углавном 
грађена у периоду осамдесетих, без одржавања, 
тако да садашње стање путне мреже не пружа 
могућност безбедног одвијања саобраћаја. Водо-
водна мрежа грађена још давне 1972.године и то 
изграђена азбестно бетонским цевима, такође захтева 
хитну реконструкцију. Без обзира на добру покри-
веност подручја електромрежом, напонске прилике, 
трафо станице, далеководи и нисконапонска мрежа 
због своје старости и недовољне снаге, такодђе 
захтевају хитну реконструкцију јер не задовољавају 
ни основне потребе становништва општине. 

Општина Владимирци има изузетно разуђену 
путну мрежу и са ширим просторима повезана је 
једино друмским саобраћајницама. Укупна дужина 
путне мреже на подручју општине Владимирци износи 
898 километара.Територијом општине Владимирци 
пролазе два магистрална путна правца и то маги-
стрални пут М-19 и М-21 у дужини од 31 километара. 
Регионални путни правци Р-206 и Р-210 пролазе 
општином у дужини од 45 километара. Дужина 
локалних путева је 187 километара, а некатегори-
саних путних праваца 657 километара. 

Од укупне дужине категорисаних путева, око 175 
километара је под савременим коловозом, а остатак 
путне мреже је под туцаником. Магистрални и 
регионални путеви су сви асфалтирани али на њима 
постоје значајне деформације и оштећења тако да 
не задовољавају саобраћајне потребе. 
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ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

1.1.6. Пољопривредно земљиште 

Табела 2. Расположиво земљиште пољопривредних газдинства општине Владимирци 

ПГ, 
укупно 

Расположиво земљиште 

 ПГ Ха Пољопривредно земљиште Друго земљиште 

   коришћено некоришћено шумско Остало земљиште 

   ПГ ха ПГ ха ПГ ха ПГ ха 
Од тога: под 
рибњацима 

           ПГ ха 
4477 4 473 27 032 4 434 21 399 644 1 064 3 242 2 766 4 362 1 802 3 0.7 

Извор: Републички завод за статистику

Расположиво земљиште је укупно земљиште у 
власништву свих чланова газдинства. Чине кори-

шћено и некоришћено пољоприврено земљиште, 
површине под шумом и остало земљиште. 

Табела З.Коришћено пољопривредно земљиште газдинстваа по категоријама 

ПГ КПЗ Окућница Оранице и баште Ливаде и пашњаци 

  ПГ ха ПГ ха ПГ ха 
4434 21399 2598 268 4028 18361 1720 1861 

Стални засади 
Воћнаци Виногради расадници остало 

ПГ Xа ПГ Xа ПГ Xа ПГ Xа 
2054 897 99 7 1 0 14 5 
 

Коришћено пољопривредно земљиште су повр-

шине које је газдинство обрађивало у години када је 

вршен попис пољопривреде, односно 2011/2012. 

године. 

У структури сетве доминирају житарице (кукуруз и 
пшеница), затим крмно биље и поврће.У последње 
време повећавају се површине под индустријским 
биљем, посебно површине под сојом, мање под сунцо-
кретом и дуваном. 

Табела 4. Површине под житима и махунаркама 

ПГ Жита, ха Махунарке 

 укупно 
пшени 
ца 

раж јечам овас кукуруз 
Жита 
за 

зрно 
пг укупно Грашак пасуљ остало 

3 859 14 856 5 100 10 868 430 8 301 148 18 8 2 1 6 

Табела 5.Површине под индустријским биљем 

ПГ Индустријско биље, ха 
 Укупно Дуван сунцокрет соја Биље за производњу уља Остало 

727 1 022 40 59 921 1 1 
 

Површина која се наводњава 459 хектара, ту су 
оранице и баште 382 ха, воћнаци 76 хектара, ливада 
и пашњака 1 хектар. Начин на који пољопривредници 
наводњавају су површински, орошавањем и кап по кап. 

 

Највећи број домаћинстава као главни извор воде за 

наводњавање користе подземне и површинске воде 

на газдинству. 

Табела 6. Оранице и баште 

ПГ Оранице и баште, ха 

 укупно жита 
маху-
нарке 

кромпир 
Шећерна 
репа 

Индустријско 
биље 

Поврће 
бостан 
и јагоде 

Цвеће и 
украсно 
биље 

Крмно 
биље 

Остали 
усеви 

Угари 

4 028 18 361 14 856 8 65 _ 1 021 165 1 2 168 1 76 
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Повртарска производња у општине Владимирци 
је развијена због примене интензивних мера агро-
технике и наводњавања.3начајни тржишни вишкови 
се пласирају углавном преко кванташких и зелених 

 

пијаца у околним градовима.Даљи развој ове гране 

пољопривреде се пројектује на производњу у за-

твореним просторима (пластеници и стакленици). 

Табела 7. Површине под поврћем, бостаном и јагодама 

ПГ 
Поврће, бостан и јагоде, ха 

Од тога: у 
заштићеном 
простоРУ 

 уку-
пно 

napа-
дајз 

Купус и 
кељ 

папр-
ика 

Црни 
лук 

Бели 
лук 

кар-
фиол 

шарга-
репа 

гра-
шак 

остало бостан јагоде ПГ Ха 

357 165 39 24 24 8 1 4 1 3 46 1 17 201 51 

Последњих неколико година значајно се повећала производња крмног биља што се објашњава 
унапређењем технологије исхране стоке посебно преживара. 

Табела бр. 8  Површине под крмним биљем 

ПГ Крмно биље, ха 

 укупно 
мешавина 
трава 

кукуруз за 
силажу 

детелин луцерка 
остале 
крмне 

легуминозе 

остало биље 
које се жање 

зелено 

остало 
коренасто и 
зељасто кб 

1 550 2 168 679 279 592 557 40 15 6 

1.1.7. Вишегодишњи засади  

Табела бр. 9 Воћнаци и виногради 

ПГ Воћнаци, ха ПГ Виногради, ха 

 укупно  плантажни  екстензивни   укупно винске сорте 
сорте за 
јело  

2 054 897 490 407 99 7 2 5 

Сорте за вино са географским пореклом нема. 

Табела бр.10 Површина под воћним врстама 

ПГ Воћне врсте, ха 

 укупно јабу ке Крушке брескве кајсије вишње шљиве ораси лешници остало 
мали- 
не 

Купи-
не 

2 054 897 54 35 8 37 55 635 19 21 24 7 4 
 

1.1.8. Сточни фонд 

Сточарска производња је последњих петнаест 
година имала велике осцилације у обиму производње, 
нарочито у тову свиња и јунади.Нестабилни услови 
на тржишту (цене, немогућност пласмана, нередовна 
плаћања и др.) су у великој мери уназадили ову про-
изводњу.Оживљавањем капацитета за клање и прераду 
меса очекује се стабилизација ове производње и 
стварање услова за даљи развој.Оно што ће бити акту-
елно у овој производњи је изградња и модернизација 
фарми, унапређење расног састава и исхране стоке. 

На подручју Општине Владимирци према попису 
пољопривреде из 2012. године сточни фонд износи: 
говеда 9304, свиње 39400, овце 11515 што укупно 
износи 60219. 

1.1.9. Механизација, онрема и објекти 

Један од озбиљних проблема пољопривреде је 
застарела и амортизована механизација, недовољан 
број прикључних машина, нарочито важан са стано-
вишта економичности производње а тиме и конкуре-
нтности производа.Нема интензивне пољопривреде 
без савремене механизације и опреме.Тако да меха-
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низација на газдинству, тракторе старије од 10 
година поседује 3 458 пољопривредника, укупан број 

трактора 3 608. Комбајни, укупно 270, од тога 267 су 
старији од 10 година. 

Табела бр. 11 Прикључне машине 

берачи 
кукуруза 

плу-
гови 

Тањи-
раче 

дрља-
че 

сетвосп-
ремачи 

рото-
фрезе 

растурачи 
минералног

ђубрива 

растурачи

стајњака 
сеја-
лице 

прска-
лице 

прико-
лице 

Коси-
лице 

342 2 602 2 211 1 918 278 58 799 95 641 957 2163 881 

 

1.1.10. Радна снага 

У селима општине Владимирци живи око 4 500 
пољопривредника са тенденцијом сталног смањи-
вања, посебно младих људи који траже боље услове 

 

за живот у градовима.Смањење активног становништва 
на селу има за последицу "старење села" што дире-
ктно утиче на ефикасност пољопривреде и константно 
заостајање у развоју. 

Табела бр.12 Газдинства према броју чланова и стално запослених на газдинству 

Укупно 1-2 лица 3-4 5-6 7 и више лица 

4 477 2 864 1 363 240 10 

Табела бр.13 Чланови газдинства и стално запослени на породичном газдинству према полу 

Носилац газдинства 
Чланови породице и рођаци који су 

обављали пољопривредну активност на 
газдинству 

Стално запослени на 
газдинству 

Укупно жене мушкарци укупно жене мушкарци укупно жене Мушкарци 

4 432 660 3 772 6 206 3 996 2 210 2 - 2 

 

Чланови газдинства, подразумевају се: носилац га-
здинства који обавља неку пољопривредну активност 
на газдинству, чланови породице и рођаци носиоца 
газдинства. 

Стално запослени на газдинству су сва лица која 
редовно обављају на газдинству и за такав рад до-
бијају накнаду (у виду новца и натури) од стране 
газдинства, а нису чланови породице носиоца газди-
нства нити рођаци, без обзира на то да ли за њихово 
ангажовање газдинство уплаћује доприносе. 

1.1.11. Структура пољопривредних газдинстава 

Број пољопривредних газдинстава на територији 
Општине Владимирци према попису из 2012. године 
је 6026, који имају оранице и баште 18 361 хектар, 
воћњаке 879 хектара, винограде 7 хектара и ливаде 
и пашњаке 1.861хектара. 

1.1.12. Производња пољопривредних производа 

Пољопривреда учествује у стварању народног 
дохотка са 67,2% друштвеног производа. Годишње 
се у општини произведе преко 25000 тона пшенице и 
50000 тона кукуруза. Учешће активног пољопри-
вредног становништва у укупном становништву изра-
зито је високо што значи да пољопривреда има 
огроман активан људски потенцијал што представља 
један од основних покретача привредног развоја. 

1.1.13. Земљорадничке задруге и удружења 
пољопривредника 

Регистрованих земљорадничких задруга на тери-
торији Општине Владимирци има више, само две 
успешно послују две Земљорадничке задруге. 3.3. 
"Еко сточар" М.Б. Риђаке, претежна делатност је узгој 
свиња. Друга је 3.3. „Вукошић", делатност посре-
довање у продаји пољопривредних сировина и живих 
животиња. Ова задруга је добила 2011. године при-
знање од Регионалне привредне коморе Ваљево за 
најбољу Земљорадничку задругу. 

Удружења дају велики значај унапређењу по-
љопривредне производње на територији Општине 
Владимирци кроз едукације и скупове које организују. 

1.1.14. Трансфер знања и информација 

Као што смо већ напомињали Општина Владимирци 
је пољопривредно подручје па самим тим и број 
едукација који наши пољопривредни произвођачи 
имају прилике да посећују је велики. За то је заслу-
жна у великој мери и Одељење за привреду, пољо-
привреду, локално-економски развој и друштвене 
делатности Општине управе општине Владимирци 
која омогућује посете бројним изложбама и сајмо-
вима где наши произвођачи имају прилике да се 
упознају са новинама у сточарској и пољопривредној 
производњи.
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Табеларни приказ планираних мера и фина-нсијских средстава 

Табела 1. Мере директних плаћања 

Редни 
број 

Назив мере 
Шифра 
мере 

Планирани 
буџет за текућу 
годину без 
пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ 
постицаја по 
јединици мере 

(апсолутни 
износ у РСД) 

подстицаја 
(%) (нпр. 30% 

50% 80%) 

Максимални 
износ подршке 
по кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 
обавезе 

1.        

2.        

3.        

n+1...        

 УКУПНО     

Табела 2. Мере кредитне подршке 

Редни 
број 

Назив мере 
Шифра 
мере 

Планирани 
буџет за текућу 

годину без 
пренетих 

обавеза(у РСД) 

Износ 
подстицаја по 
Јединици мере 

(апсолутни 
износ у РСД) 

Износ 
подстицаја по 
кориснику (%) 

(нпр. 30%, 
50%, 80%) 

Максимални 
износ подршке 
по кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 
обавезе 

1.        

2.        

3.        

n+1...        

 УКУПНО     

Табела 3. Мере руралног развоја 

Редни 
број 

Назив мере 
Шифра 
мере 

Планирани буџет 
за текућу годину 
без пренетих 

обавеза(у РСД) ' 

Износ подстицаја 
по кориснику (%) 
(нпр. 30%, 50%, 

80%) 

Максимални 
износ подршке 
по кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 
обавезе 

1. 

Инвестиције у 
израду,  
унапређење или 
проширење свих 
типова 
инфраструктуре 
мањег обима, 
укључујући 
инвестиције у 
обновљиве изворе 
енергије 

301.2  

 
301.2 

10.800.000.00  

 
7.000.000.00 

50% 

 
100% 

360.000,00 

 
/ 

/ 

 
 / 

2       

3.       

n+1...       

 УКУПНО  17.800.000,00  
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Табела 4. Посебни подстицаји 

Редни 
број 

Назив Шифра 

Планирани 
буџет за текућу 
годину без 
пренетих 

обавеза(у РСД) 

Износ 
подстицаја по 
Јединици мере 

(апсолутни 
износ у РСД) 

Износ 
подстицаја по 
кориснику (%) 

(нпр. 30%, 
50%, 80%) 

Максимални 
износ подршке 
по кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 
обавезе 

1.     100%   

2.        

3.        

n+1...        

 УКУПНО     

Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке, 
мера руралног развоја и посебних подстицаја 

Редни 
број 

Назив мере 
Шифра 
мере 

Планирани буџет 
за текућу годину 
без пренетих 

обавеза(у РСД) 

Износ 
подстицаjа по 
кориснику 

(%) (нпр. 30%, 
50%, 80%) 

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

Пренете 
обавезе 

1.       

2.       

3.       

n+1...       

 УКУПНО    

Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава 

Буџет 
Вредност РСД 

У 

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма 17.800.000,00 

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја  

(без пренетих обавеза)  

Планирана средства за директна плаћања / 

Планирана средства за кредитну подршку / 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја 17.800.000,00 

Планирана средства за посебне подстицаје  

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних / 

плаћања, кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја  

Пренете обавезе / 
 

Циљна група и значај промене која се очекује 
за кориснике након примене Програма 

Циљна група овог програма су регистрована 
пољопривредна газдинства-физичка лица, њихови 
носиоци као и чланови пољопривредног газдинства, 
чланови регистрованих удружења, незапослени са 
евиденције Национална службе за запошљавање, 
предузетници и правна лица регистрована у Нацио-
налном регистру пољопривредних газдинстава. 

Општина Владимирци овим програмом настоји да 
буде креатор и промотер развоја пољопривреде и 
руралног развоја стварањем повољних услова у 
складу са природним потенцијалом и потребама 
самих произвођача, кадровским и пословним 
решењима и финансијском подршком расположивим 
буџетским средствима за ову намену. 

Локална самоуправа општине Владимирци преко 
Одељења за привреду, пољопривреду, локално-
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економски развој и друштвене делатности сре-
дствима из Буџета општине настоји да подстакне 
пољопривредне произвођаче на удруживање као и 
на добру организованост, информисаност и квалите-
тан рад уз подршку пољопривредних служби, сервиса и 
организација, а даље и у правцу формирања задруга 
које ће објединити удружења са територије општине 
Владимирци и омогућити повољније услове који се 
обезбеђују удруживањем, пре свега почетне инпуте 
за пољопривредну производњу и лакши и сигурнији 
приступ тржишту. 

Мере наведене у овом Програму довешће до 
подизања квалитета живота корисницима мера као и 
до модернизације, подизања продуктивности и ефи-
касности пољопривредне производње. 

Информисање корисника о могућностима које 
пружа Програм подршке за спровођење пољо-
привредне политике и политике руралног развоја 

Информисање потенцијалних корисника о ме-
рама које су дефинисане Програмом локалне 
самоуправе вршиће се: 

- путем штампаних обавештења које ће бити 
назначена на огласним таблама месних заједница и 
општинске управе, 

- посредством председника месних заједница, 

- путем трибина које ће Одељење за привреду, 
пољопривреду, локално-економски развој и дру-
штвене делатности општинске управе општине 
Владимирци одржавати у месним заједницама где ће 
се корисници ближе упознати са условима и могу-
ћностима које програм нуди, 

- путем регионалних телевизија, штампаних 
медија и радија, 

- давањем информација у самој пољопривре-
дној служби општинске управе општине Владимирци, 
усменим и телефонским путем, 

- путем сајта општине Владимирци на чијој ће 
се насловној страни налазити вест са информа-
цијама у вези Програма и свом неопходном доку-
ментацијом за конкурисање. 

Мониторинг и евалуација/надзор реализације 

Општинско веће општине Владимирци доносиће 
Одлуке, Конкурсе и друга документа везана за 
услове неопходне за добијање подстицаја, а само 
праћење реализације мера вршиће Одељење за 
привреду,пољопривреду локално-економски развој и 
друштвене делатности општинске управе општине 
Владимирци, свако у свом домену деловања, тако 
што ће статистички обрадити (пописати) податке који 
су очигледни показатељи ефикасности програма и 
извршити контролу на пољопривредном газдинству и 
том приликом анкетирати кориснике мера.Након 
анкетирања ћемо видети колико су спроведене мере 
допринеле побољшању квалитета пољопривредне 
производње и уопште колико су утицале на мотива-
цију становништва за бављење пољопривредом. 

II ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

2.1. Назив мере: Инвестиције за унапређење и 
развој руралне инфраструктуре Шифра мере: 301.2 

2.1.1. Образложење 

- Територија општине Владимирци која обухвата 
површину од 338км, омеђена је са североистока ре-
ком Савом у дужини од 28 км, али друга села која се 
налазе са источне,западне и јужне стране општине 
су сиромашна водом, што директно утиче на стру-
ктуру пољопривредне производње и приносе култура 
које се гаје на том подручју. 

Општина Владимирци годинама у назад се труди 
да из свог Буџета издваја средства за бушење водо-
захвата у сврху наводњавања пољопривредних 
површина које се налазе у делу територије општине 
где су подземне воде на великим дубинама. 
Сунвенционисање бушења дубинских водозахвата, 
првенствено у Посавотамнавском делу општине, 
дало је изузетне резултате у унапређењу пољопри-
вредне производње, првенствено воћарства и 
повртарства а и остале гране су битно осетиле ути-
цај ове мере. 

- Рурална подручја у општини Владимирци кара-
ктерише недовољно изграђена и одржавана инфра-
структура (путна мрежа, електромрежа, комунална 
инфраструктура). Поменути услови резултирају у 
отежаном пословању пољопривредних произвођача, 
лошијем квалитету живота и рада на селу, мањим 
количинама произведених пољопривредних прои-
звода и производима лошијег квалитета. Постојећа 
рурална инфраструктура негативно утиче на безбе-
дност самих пољопривредника али и на транспорт 
производа. 

Инфраструктурни услови, који смањују конкуре-
нтност пољопривреде у општини Владимирци су 
следећи: 

Економска и социјална инфраструктура руралних 
подручја је неразвијена и негативно утиче на конку-
рентност и друштвено уређење руралних области, 

Саобраћајна инфраструктура, као основни еле-
мент руралне инфраструктуре и транспортног система 
треба да допринесе задовољењу потреба људи, 
развоју услуга и размени производа и робе, 

Технички ниво опремељености путне мреже је 
низак услед недостатака финансијских средстава за 
одржавање, што доводи до деградације постојеће 
путне мреже и њеној неприступачности руралном 
становништву. 

Општина Владимирци нема урађену Стратегију 
руралног развоја, али у Локалној стратегији одрживог 
развоја поменута је инфраструктура у руралним 
подручјима кроз приоритет: Јачање економског ра-
звоја кроз подршку руралном развоју, привреди и 
туризму, Програм: Унапређење локалне инфрастру-
ктуре, сектор: изградња и поправка пољских (њи-
вских) путева, санација клизишта и ерозија, уређење 
речних корита на територији општине Владимири. 
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2.1.2. Циљеви мере 

За водозахвате: 

- подизање нових и ширење постојећих воћних 
засада, 

- ширење повртарске производње, 

- повећање приноса гајених пољопривредних 
култура, 

- повећање профита пољопривредних произво-
ђача. За уређење атарских путева: 

• Побољшање услова живота и рада у руралним 
подручјима, 

• Мање изражена миграција становништва из 
руралних области, 

• Већа стопа запослености руралног стано-
вништа, 

• Израженија диверсификација и конкурентност, 

• Унапређење руралног развоја слабије развије-
них (брдско-планинских) подручја, 

• Одрживи рурални развој, 

• Смањење површине напуштеног земљишта 

Специфични циљеви за уређење атарске путеве: 

• Уређење атарских путева, 

• Санација клизишта и ерозија, 

• Уређење речних корита. 

2.1.3. Веза мере са националним програмима 
за рурални развој и пољопривреду 

Није примењиво из разлога што Национални 
програм за рурални развој Републике Србије није још 
увек донет. 

2.1.4. Крајњи корисници 

Крајњи корисници за водозахватесу активна: 

- регистрована пољопривредна газдинства - 
физичка лица са територије општине Владимирци. 

За уређење атарских путева крајњи корисник ове 
мере је општинска управа општине Владимирци у 
складу са Законом. 

2.1.5. Економска одрживост 

Подносилац захтева није у обавези да достави 
Бизнис план. 

2.1.6. Општи критеријуми за кориснике 

Општи критеријуми за кориснике водозахвата: 

Корисник средстава право на средства може да 
оствари ако је уписан у Регистар пољопривредних 
газдинстава (у даљем тексту: Регистар), у активном 
статусу и ако је уписао у Регистар парцелу на којој ће 
се налазити водозахват у функцији наводњавања и 
да је власник те парцеле. 

Корисник средстава право на средства може да 
оствари ако за предметно инвестиционо улагање не 
користи и неће користити подстицаје, субвенције и 
донације по другом основуи код других органа и 
институција. 

Корисник средстава може да поднесе највише 
једну пријаву у току календарске године, која се 
односи на један водозахват. 

Регистрована пољоривредна газдинства која су 
искористила постицај у предходном периоду, немогу 
поново подносити захтев за овај вид постицаја. 

Корисник средстава мора бити са територије 
општине Владимирци. Инвестиција се мора изводити 
на територији општине Владимирци. 

Право на подстицај има корисник који избуши 
водозахтват минималне дубине 30 метара. 

Подстицај корисницима се исплаћује највише до 
120 метара дубине водозахвата. 

Прихватљива цена коштања радова по јединици 
дубине (метар) не може бити већа од 6.000,00 динара 
за инвестиције извршене у периоду од 15.04.2018 
године до 31.10.2018. године 

Општи критеријуми за кориснике водозахвата: 

Општи критеријуми за кориснике ове мере не 
постоје. 

2.1.7. Специфични критеријуми 

- Нема 

2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере 

Шифра 
инвестиције 

Назив инвестиције Износ 

301.2 
Инвестиције у израду, унапређење или проширење свих типова 
инфраструктуре мањег обима, укључујући инвестиције у обно-
вљиве изворе енергије 

17.800.000.00 

 

2.1.9. Критеријуми селекције 

За бушење водозахтева: 

- Нема. 

- Исплата подстицаја за бушење водозахтева 
врши се по редоследу пристизања пријава до 
утрошка буџетом предвиђених средстава.  

За уређење атарских путева:  

- Нема.
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Критеријуми селекције(10) 

Редни 
број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1. /   

2. /   

2.1.10. Интензитет помоћи 

За водозахвате је: 

Сектор 
Подстицаји 

% Минимална дубина(м) Максимална дубина (м) 
Максимално динара по 

кориснику 

Биљна производња 50 30 120 360.000,00 

Интензитет помоћи за уређивање атарских путева је 100%, 2.1.11.Индикатори/показатељи 

2.1.11. Индикатори/показатељи 

За водозахвате: 

Редни 
број 

Назив показатеља 

1. 
Број пољопривредних газдинстава која ће остварити подстицај за бушење водозахвата за 
наводњавање 

2. Ново засноване производње које се наводњавају 

3. Укупно повећана површина под системима за наводњавање 

За уређење атарских путева: 

Редни број Назив показатеља 

1 Број пољопривредних газдинстава који ће имати већу проходност кроз рурална подручја 

2 Одређен број газдинства која су прибавила велике прикључне машине 

2.1.12. Административна процедура Админи-
стративна процедура за водозавате: 

Мера ће бити спроведена у смислу доношења 
Одлуке и објављивања Конкурса од стране Општи-
нске управе општине Владимирци, административно 
техничке послове спроводиће Одељење за при-
вреду, пољопривреду,локално-економски развој и 
друштвене делатности Општинске управе општине 
Владимирци ул. Светог Саве бр.34, а пренос сре-
дстава крајним корисницима вршиће Одељење за 
финансије. Инвестиције које се финансирају у оквиру 
ове мере спроводиће се кроз Конкурс за подношење 
захтева са прецизираним условима и неопходном 
документацијом, уз потпуну информисаност поте-
нцијалних корисника. 

Надлежни орган ће спровести широку кампању 
информисања потенцијалних корисника путем лока-
лних средстава информисања као и оглашавањем на 
местима за то предвиђеним. 

Достављени захтеви ће бити административно 
проверени од стране одељења за привреду, пољо-
привреду, локално-економски развој и друштвене 
делатности Општинске управе у смислу комплетности, 
административне усаглашености и прихватљивости. 

Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су, 
биће финансирани до висине средстава према 
позиву за подношење захтева и до утрошка сре-
дстава предвиђених за ову намену. 

Захтеви се подносе од стране корисника на обра-
сцима у складу са условима који су раније прописани. 
Детаљне административне провере се спроводе пре 
одобравања захтева ради утврђивања да ли је потпун, 
поднет на време и да ли су услови за одобравање 
захтева испуњени. 

Водиће се уредна евиденција о броју пристиглих 
и броју одобрених захтева за подстицај. 

Подносиоци захтева за подстицаје односно меру 
у оквиру Програма су у обавези да доставе своје 
захтеве заједно са другим траженим документима 
Одељењу за привреду, пољопривреду, локално-еко-
номски развој и друштвене делатности преко писа-
рнице Општинске управе општине Владимирци, ул. 
Светог Саве бр. 34, 15225 Владимирции. 

Административна процедура за уређење 
атарских путева: 

Ова мера планирана је у буџету општине Влади-
мирци на позицији Општинске управе, пољопривреда 
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и рурални развој, мере подршке руралном развоју-
текуће поправке и одржавање и односи се на изгра-
дњу и поправку пољских (њивских) путева, санацију 
клизишта и ерозија, уређење речних корита. 

Мера ће бити спроведена на основу захтева 
месних заједница у којима ће бити исказане потребе 
за санацију и одржавање њивских путева. 

Захтеви се подносе Одељењу за привреду, пољо-
привреду,локално-економски развој и друштвене 
делатности Општинске управе општине Владимирци 
ул. Светог Саве бр.34. 

Достављени захтеви ће бити административно 
проверени од стране одељења за привреду, пољо-
привреду, локално-економски развој и друштвене 
делатности Општинске управе општине Владимирци 

у смислу комплетности, административне усаглаше-
ности и прихватљивости. Захтеви који испуњавају 
услове и прихватљиви су, биће финансирани до 
утрошка средстава предвиђених за ову намену. 

Захтеви се подносе у периоду од 01.01.2018. 
године до 01.08.2018.године. 

Водиће се уредна евиденција о броју пристиглих 
и броју одобрених захтева за подстицај. 

Подносиоци захтева за подстицаје односно меру 
у оквиру Програма су у обавези да доставе своје 
захтеве заједно са другим траженим документима 
Одељењу за привреду, пољопривреду, локално-еко-
номски развој и друштвене делатности преко писа-
рнице Општинске управе општине Владимирци, ул. 
Светог Саве бр. 34, 15225 Владимирци. 

III ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА 

Табела: Општи подаци и показатељи 

Назив показатеља Вредност, опис показатеља 
Извор 

податка и 
година 

ОПШТИ ПОДАЦИ 

Административни и географски положај   

Аутономна покрајина - Устав РС 

Регион Западна Србија рзс* 

Област Мачванска област рзс* 

Град или општина Општина Владимирци рзс* 

Површина 338 км2 рзс* 

Број насеља 29 рзс* 

Број катастарских општина 29 рзс* 

Број подручја са отежаним условима рада у пољопривреди 
(ПОУРП)(14) 

-  

Демографски показатељи   

Број становника 18785 рзс** 

Bpoj домаћинстава 5723 рзс* 

Густина насељености (број становника/површина, km2) 55,57 ст/км2  

Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 -100) -7,7 рзс** 

-у руралним подручјима АП/ЈЛС - рзс** 

Становништво млађе од 15 година (%) - рзс** 

Становништво старије од 65 година (%) - рзс** 

Просечна старост 45 година рзс* 

Индекс старења (15) - рзс* 

Без школске спреме и са непотпуним основним образовањем (%) • рзс* 

Основно образовање (%) - рзс* 

Средње образовање (%) - рзс* 

Више и високо образовање (%) - рзс* 

Пољопривредно становништво у укупном броју становника (%) - Процена 

Природни услови -  

Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински) 
Равничарски, 
брежуљкасти, брдски 

Интерни 

Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна класа (16) - Интерни 
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Клима (умерено-континентална, субпланинска...) Умерено-континентална Интерни 

Просечна количина падавина (mm) - Интерни 

Средња годишња темперзтура (0
С) 11,01 Интерни 

Хидрографија (површинске и подземне воде)  Интерни 

Површина под шумом (ha) - рзс* 

Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%) - рзс* 

Пошумљене површине у претходној години (ha) - рзс* 

Посечена дрвна маса (m3) - рзс* 

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Стање ресурса -  

Укупан број пољопривредних газдинстава: - рзс*** 

Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ): 3762 
Управа за 
трезор

(17) 

- породична пољопривредна газдинства (%) -  

- правна лица и предузетници (%) -  

Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (ha) - рзс*** 

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%)   

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци, 
остало

(18) (ha, %) 

Окућнице 348, 26 ха, ора-
нице и баште 26163,80 ха, 
воћњаци 315,72 ха 
виногради 0,44 ха,  
остало 3,58ха 

рзс*** 

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало(19) (ha,%) 26907,86 рзс*** 

Просечна величина поседа (КПЗЈ) по газдинству (ha) - рзс*** 

Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом (ha) - Интерни 

Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ha) - Интерни 

Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ - рзс*** 

Одводњавана површина КПЗ (ha) - Интерни 

Наводњавана површина КПЗ (ha) 270 ха рзс*** 

Површина пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији АП(20) (ha) 

 интерни 

Површина пољопривредног земљишта у државној својини која се 
даје у закуп (ha): 

- Интерни 

- физичка лица (%) 
 - правна лица (%) 

- Интерни 

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела (број) 
Говеда 9304, свинје 39400, 
овце 11515 

рзс*** 

Трактори, комбајни, прикључне машине (број) 
Трактори 3608,  
комбајни 270 

рзс*** 

Пољопривредни објекти(21) (број)  рзс*** 

Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници (број) - рзс*** 

Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за заштиту 
биља (ha, број ПГ) 

- рзс*** 

Број чланова газдинства(22) и стално запослених на газдинству: 2 рзс*** 

(на породичном ПГ: на газдинству правног лица/предузетника) (ha) - рзс*** 

Годишње радне јединице(23) (број) - рзс*** 

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника
(24) (број)_ 2 Интерни 

Производња пољопривредних производа(25) (количина):   

- биљна производња (t) - рзс*** 

- сточарска производња (t, lit, ком.) - Интерни 
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ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

Рурапна инфраструкгура 
Саобраћајна инфраструктура -  
Дужина путева(28) (km) - рзс* 

Поште и телефонски претплатници (број) - рзс* 
Вобопривредна инфраструктура -  

Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број) - рзс* 
Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број) - рзс* 

Укупне испуштене отпадне воде (хиљ m3) - рзс* 
Пречишћене отпадне воде (хиљ. m 3) - рзс* 
Енергетска инфраструктура -  
Производња и снабдевање електричном енергијом(27) (број) - Интерни 
Социјална инфраструктура -  

Објекти образовне инфраструктуре(28) (број) 
1 средња школа и 6 
основнх школа 

рзс* 

Број становника на једног лекара 1,3 лек. на 1000 стан. рзс* 

Број корисника социјалне заштите - рзс* 
Диверзификација руралне економије -  

Запослени у секторима пољопривреде, шумарства и 
водопривреде

(29) (број) 
** рзс* рзс*** 

Газдинства која обављају друге профитабилне активности(30)  рзс*** 
Туристи и просечан број ноћења туриста на територији АП/ЈЛС(31) 
(број) 

- рзс* 

Трансфер знања и информација -  

Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не) не Интерни 
Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни систем(32) 
(број) 

- ПССС 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 
Број: 320-18/18-II, од 18.04.2018. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Милорад Милинковић, дипл. инж, пољ., с.р.
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На основу члана 28. став 3. Закона о запошља-
вању и осигурању за случај незапослености („Службени 
гласник Републике Србије", број 36/2009,88/2010, 
38/2015 и 113/2017-др.закон) и члана 64. став 1. 
тачка 15) Статута општине Владимирци („Сл. лист 
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и 
Коцељева", бр. 4/14 - пречишћен текст и 15/15), 
Председник оппгише Владимирци, дана 18.04.2018. 
године, донео је 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ 
ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

У Одлуци о образовању Локалног савета за запо-
шљавање („Сл. лист града Шапца и општина 
Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 20/15), мења 
се члан 3. који сада гласи: 

„Савет има председника,заменика предсеника и 
шест чланова. "Савет чине четири представника 
општине Владимирци, два представника Националне 
службе запошљавање један представник репрезе-
нтативног синдиката, један представник образовних 
институција (средњих школа)". 

Члан 2. 

Остале одредбе Одлуке о образовању Локалног 
савета за запошљавање („Сл. лист града Шапца и 
општииа Богагић, Владимирци и Коцељеза", бр. 
20/2015), остају непромењене. 

Члан З . 

Ова Одлука о изменама и допунама Одлуке о 
образовању Локалног савета за запошљавање ступа 
на снагу осмог дана од дана објављивања у „Слу-
жбеном листу града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева". 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 
Број: 02-18/18-III, од 17.04.2018. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Милорад Милинковић, дипл. инж, пољ., с.р. 
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На основу члана 18. став 2. и став 5. Одлуке о 
комуналним делатностима („Сл. лист града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 
24/12, 32/16, 10/17, 15/17, 29/17 и 5/18), члана 30. 
став 1. тачка 3. Оснивачког акта ЈКП „Извор" Влади-
мирци („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, 
Владимирци и Коцељева", бр. 32/16-пречишћен 
текст, 26/17 и 5/18) и члана 2. став 1. тачка 2. Одлуке 
о Општинском већу („Сл. лист града Шапца и опш-
тина Богатић, Владимирци и Коцељева", бр. 36/08), 
Општинско веће општине Владимирци, на седници 
одржаној дана ^t.ОН.2018.године, донелоје 

Р Е Ш Е Њ Е  

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о одређивању 
цена вршења услуге прања улица које обавља ЈКП 
„Извор" Владимирци, а коју је донео Надзорни одбор 
ЈКП „Извор" Владимирци, број НО 4/2018-2 на 
седници одржаној дана 14.03.2018. године. 

2. Цене за вршења услуге прања улица које оба-
вља ЈКП „Извор" Владимирци, са ПДВ-ом, утврђују 
се у следећим износима: 

РЕДНИ 
БРОЈ 

ПРЕДМЕТ 
ЦЕНА БЕЗ 
ПДВ-А у 
динарима 

ЦЕНА СА 
ПДВ-ом у 
динарима 

1. 
Рад цистерне по 
радном часу за 
предузећа 

 8.000,00 

2. 
Час објективног рада 
радника 

 5.000,00 

3. Цене из тачке 2. овог решења, примењиваће 
се од дана добијања сагласности Општинског већа 
општине Владимирци, односно од 18.04.2018. 
године. 

5. Решење објавити у „Сл. листу града Шапца и 
општина Богатић, Владимирци и Коцељева". 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ 
Број: 38-3/18-II, од 18.04.2018. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  
Милорад Милинковић, дипл. инж, пољ., с.р. 
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Издавач: Скупштина града Шапца и Скупштине општине: Богатић, Владимирци и Коцељева.  

Уређује и експедује Градска управа града Шапца, Господар Јевремова број 6.  

 

Претплата: телефон 015/347-770, текући рачун 840-10640-24 

Скупштински лист излази према потреби. 

Штампа "DEMO GROUP" d.o.o. Шабац 


