
Образац 1 

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ  
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА _______________ (1)

I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

Анализа постојећег стања 

Географске и административне карактеристике: ___________________________________________________ 
Природни услови и животна средина: ____________________________________________________________ 

Стање и трендови у руралном подручју 

Демографске карактеристике и трендови: ________________________________________________________ 
Диверзификација руралне економије: ____________________________________________________________ 
Рурална инфраструктура: ______________________________________________________________________ 

Показатељи развоја пољопривреде 

Пољопривредно земљиште: ____________________________________________________________________ 
Вишегодишњи засади: _________________________________________________________________________ 
Сточни фонд: ________________________________________________________________________________ 
Механизација, опрема и објекти: ________________________________________________________________ 
Радна снага: _________________________________________________________________________________ 
Структура пољопривредних газдинстава: _________________________________________________________ 
Производња пољопривредних производа: _________________________________________________________ 
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника: _____________________________________________ 
Трансфер знања и информација: ________________________________________________________________ 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

Табела 1. Мере директних плаћања 

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.               

н+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.               

н+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.             
2.             
3.             

н+1...             
  УКУПНО       

Табела 4. Посебни подстицаји 

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.               

н+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 подстицаја по 
кориснику (%) (нпр. 

30%, 50%, 80%) 

Максимални износ 
подршке по кориснику 

(ако је дефинисан) 
(РСД) 

Пренете 
обавезе 

1.             
2             

3.             
н+1...             

  УКУПНО     

Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава 

Буџет Вредност  
у РСД 

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма 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   
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: 

___________________________________________________________ 
Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја: 



___________________________________________________________ 
Мониторинг и евалуација: 

II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА(2)

Назив и шифра мере: ______________________________________________________________________ 
Образложење(3): __________________________________________________________________________ 
Циљеви мере(4) ___________________________________________________________________________ 
Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду(5): ______________________ 
Крајњи корисници: _______________________________________________________________________ 
Економска одрживост(6) ____________________________________________________________________ 
Општи критеријуми за кориснике(7): _________________________________________________________ 
Специфични критеријуми(8): ________________________________________________________________ 
Листа инвестиција у оквиру мере(9) __________________________________________________________ 

Шифра инвестиције Назив инвестиције 
    
    

Критеријуми селекције(10)

Редни број Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 
        
        

Интензитет помоћи(11): _______________________________________________________ 
Индикатори/показатељи(12) ___________________________________________________ 

Редни број Назив показатеља 
    
    

Административна процедура(13): ____________________________________ 

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   рзс* 
Регион   рзс* 
Област   рзс* 
Град или општина   рзс* 
Површина   рзс* 
Број насеља   рзс* 
Број катастарских општина   рзс* 
Број подручја са отежаним условима рада у пољопривреди  
(ПОУРП)(14)

    

Демографски показатељи 
Број становника   рзс** 
Број домаћинстава   рзс* 
Густина насељености (број становника/површина, km2)     
Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100-100)   рзс** 

- у руралним подручјима АП/ЈЛС   рзс** 



Становништво млађе од 15 година (%)   рзс** 
Становништво старије од 65 година (%)   рзс** 
Просечна старост   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)   интерни 
Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна класа(16)   интерни 
Клима (умерено-континентална, субпланинска...)   интерни 
Просечна количина падавина (mm) интерни 
Средња годишња температура (°C)   интерни 
Хидрографија (површинске и подземне воде)   интерни 
Површина под шумом (hа)   рзс* 
Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%)   рзс* 
Пошумљене површине у претходној години (hа)   рзс* 
Посечена дрвна маса (m3)   рзс* 
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 
Стање ресурса     
Укупан број пољопривредних газдинстава:   рзс*** 
Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ):   Управа за 

трезор(17)

- породична пољопривредна газдинства (%)     
- правна лица и предузетници (%)     

Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (hа)   рзс*** 
Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%)     
Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци,  
остало(18) (hа, %) 

  рзс*** 

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало(19)  
(hа, %) 

  рзс*** 

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (hа)   рзс*** 
Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом (hа)   интерни 
Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (hа)   интерни 
Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ   рзс*** 
Одводњавана површина КПЗ (hа)   интерни 
Наводњавана површина КПЗ (hа)   рзс*** 
Површина пољопривредног земљишта у државној својини на територији 
АП(20) (hа) 

  интерни 

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

  интерни 

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

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела (број)   рзс*** 
Трактори, комбајни, прикључне машине (број)   рзс*** 
Пољопривредни објекти(21) (број)   рзс*** 
Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници (број)   рзс*** 



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

  рзс*** 

Број чланова газдинства(22) и стално запослених на газдинству:   рзс*** 
(на породичном ПГ: на газдинству правног лица/предузетника)  
hа 

  рзс 

Годишње радне јединице(23) (број)   рзс*** 
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника(24)  
(број) 

  интерни 

Производња пољопривредних производа(25) (количина):     
- биљна производња (т)   рзс*** 
- сточарска производња (т, лит, ком.)   интерни 

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 
Рурална инфраструктура 
Саобраћајна инфраструктура     
Дужина путева(26) (km)   рзс* 
Поште и телефонски претплатници (број)   рзс* 
Водопривредна 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. м3)   рзс* 
Енергетска инфраструктура     
Производња и снабдевање електричном енергијом(27) (број)   интерни 
Социјална инфраструктура     
Објекти образовне инфраструктуре(28) (број)   рзс* 
Број становника на једног лекара   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) (број)   рзс*** 
Туристи и просечан број ноћења туриста на територији АП/ЈЛС(31) 

(број) 
  рзс* 

Трансфер знања и информација     
Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не)   интерни 
Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни систем(32)  
(број) 

  ПССС 

  

____________________ 
М.П. 

____________________________ 
Датум и место Потпис овлашћеног лица у АП/ЈЛС 

_________________ 
Напомена: 
(1)  Уписује се назив аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе која подноси Програм подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја и година за коју се подноси.
(2)  Приликом попуњавања дела Описа планираних мера, прву меру навести под 1, затим следећу под 2. и тако редом за сваку 

планирану меру. За сваку меру која се планира потребно је попунити Образложење, Циљеве мере...
(3)  Навести показатеље садашњег стања сектора који се развија путем мере, везу мере са локалним стратешким документом 

уколико постоји, као и везу са Стратегијом пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-2024. године, 
дефинисати сврху и очекиване ефекте ове мере. 

(4)  Навести како ће мера допринети развоју локалне средине, специфичне циљеве чијим остварењем се очекује побољшање 
укупних перформанси пољопривредних газдинстава. 

(5) Навести комплементарност и начин провере двоструког финансирања.
(6) Објаснити да ли корисник доказује економску одрживост улагања кроз одређену форму бизнис плана. 



(7) Навести које услове треба да испуне подносиоци да би могли да користе финансијска средства предвиђена мером.
(8) Уколико је циљна група корисника тачно дефинисана навести, ако постоје, специфични критеријуми.
(9) Навести шифру и назив планираних инвестиција.
(10) Предвиђено само за подстицаје који се остварују путем конкурса.
(11) Навести минималне и максималне износе подстицаја.
(12) Навести на основу којих показатеља/индикатора успеха ће се мерити остварени резултати. 
(13) Навести на који начин ће се спроводити мера.
(14) Навести насељена места која имају статус подручја са отежаним условима рада у пољопривреди. 
(15) Однос броја старог (60 и више година) и младог (0-19 година) становништва. 
(16) Према Правилнику о катастарском класирању и бонитирању земљишта (“Службени гласник РС”, број 63/14).
(17) Организациона јединица Управе за трезор на територији ЈЛС.
(18) Окућница, расадници и др.
(19) Цвеће и украсно биље, угари и др.
(20) Укључујући и утрине и пашњаке који су враћени селима на коришћење.
(21)  Пољопривредни објекти за смештај: стоке, пољопривредних производа на газдинству (кошеви за кукуруз, амбари и силоси), 

и пољопривредних машина и опреме.
(22) Укључујући и носиоца пољопривредног газдинства.
(23)  Јединица мере која представља количину људског рада утрошену за обављање пољопривредне делатности на газдинству, 

односно еквивалент рада једног лица (пуно радно време у једној години: осам сати дневно, 225 радних дана у години).
(24)  Навести број регистрованих задружних организација и удружења пољопривредних произвођача, активно функционалних на 

територији АП/ЈЛС.
(25) Остварени обим производње најзначајнијих пољопривредних производа на нивоу АП/ЈЛС.
(26) Навести укупну дужину путева на територији АП/ЈЛС (укључујући државне путеве I и II реда и општинске путеве).
(27)  Навести број објеката за производњу (хидроелектране, термоелектране и др), трансформацију и пренос електричне енергије 

на територији АП/ЈЛС.
(28) Установе за децу предшколског узраста, основне и средње школе, високе школе и факултети на територији АП/ЈЛС.
(29) На пољопривредним газдинствима и привредним друштвима, предузећима, установама, задругама, организацијама и др.
(30)  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.).
(31) Домаћи и страни.
(32)  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.

РЗС* Публикација “Општине и региони у Републици Србији”, Републички завод за статистику, www.stat.gov.rs 
РЗС** Попис становништва 2011. године - Републички завод за статистику, www.stat.gov.rs 
РЗС*** Попис пољопривреде 2012. године (Књига пописа 1 и Књига пописа 2), Републички завод за статистику, www.stat.gov.rs 
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