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На основу члана 13. Закона о под-
стицајима у пољопривреди и руралном 
развоју (''Службени гласник Републике 
Србије'' број 10/2013 и 142/2014), члана 
65. тачка 15. Статута Општине Бачка Па-
ланка („Службени лист Општине Бачка 
Паланка“ број 24/2013-пречишћен текст), 
а по прибављеној претходној саглас-
ности Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине Републике Ср-
бије, решењем број 320-00-02543/2015-09 
од 11. маја 2015. године, Општинско веће 
Општине Бачка Паланка, на својој 118. 
седници, одржаној 27. маја 2015.године, 
донело је 

ПРОГРАМ 
мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и 
политике руралног развоја 
Општине Бачка Паланка  

за 2015. годину  

Овим програмом уређује се ко-
ришћење средстава Буџетског фонда за 
пољопривреду и рурални развој општи-
не Бачка Паланка као подршке за спро-
вођење пољопривредне политике и по-
литике руралног развоја за територију 
Oпштине Бачка Паланка за 2015. годину, 
у складу са одредбама Закона о подсти-
цајима у пољопривреди и руралном раз-
воју.

Поглавље 1: Опште информације

1.1. Анализа постојећег стања 

1.1.1. Географске и административне 
карактеристеристике
Општина Бачка Паланка налази 

се у јужном делу Бачке са леве стране 
реке Дунав, само југоисточни манји де-
лови општинске територије налазе се у 
Срему, уз десну дунавску обалу.

Општина Бачка Паланка заузима 
површину од 579 км2, што је сврстава у 
групу већих општина у АП Војводини и у 
Републици Србији. На подручју Општи-
не Бачка Паланка живи 55.528 становни-
ка, од чега у граду Бачка Паланка живи 
28.239 становник. Град Бачка Паланка 
је административни, привредни, кул-
турни, образовни и здравствени центар 
општине. Бачка Паланка на територији 
своје општине има периферан положај, 
она је у односу на насеља своје општине 
најјужније и Дунаву најближе насеље.

Општина Бачка Паланка обухвата 
14 насеља: град Бачку Паланку и 13 села: 
Визић и Нештин су на сремској стра-
ни (преко реке Дунав) а на бачкој стра-
ни општине су: Челарево, Карађорђево, 
Младеново Обровац, Товаришево, Нова-
Гајдобра, Гајдобра, Силбаш, Параге, Дес-
потово и Пивнице.
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1.1.2. Природни услови и животна 
средина 
Oпштинска територија је непра-

вилног облика , издужена у правцу се-
вер-југ. Њена дужина на линији Пивни-
це – Визић износи 40 км, а највећа ши-
рина на линији Младеново- Челарево је 
28 км, док просечна ширина износи 14,5 
км. Границе Општине Бачка Паланка уг-
лавном су административне, оивичене 
ленијама између сеоских атара према су-
седним општинама. Једино Дунав, према 
југу, чини природну границу и то не у 
потпуности јер се, како је већ поменуто 
југоисточни мањи делови општинске те-
риторије налазе у Срему, са друге стра-
не реке Дунав. Општина Бачка Паланка 
се граничи са осам општина од којих су 
четири у Бачкој и исто толико у Срему. 
Западно од Општине Бачка Паланка је 
Општина Бач, северозападно Оџаци, 
северно и североисточно је подручје 
Општине Врбас, источно је Општина Ба-
чки Петровац. Сремски део општине Ба-
чка Паланка омеђен је са Запада Општи-
ном Вуковар, са   Југозапада Општином 
Шид, са југа Општином Сремска Митро-
вица, а са истока је Општина Беочин.

Општина Бачка Паланка мрежом 
путева повезана је са Новим Садом, Сом-
бором Суботицом, Шидом и Хрватском 
(односно Илоком и Вуковаром), исто 
тако мрежом магистрлних, регионални и 
локаланих путева од 300 км, повезана су 
сва насеља у општини. Поред путне мре-
же река Дунав која пресеца територију 
Општине Бачка Паланка, спаја Општину 
са Европом и Црним морем, због чега се 
Општина Бачка Паланка  сврстава у ред 
општина које имају повољан географски 
положај.

Општина Бачка Паланка се убра-
ја међу десет најразвијенијих општина у 
Војводини.

СТАЊЕ И ТРЕНДОВИ У 
РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА

1.1.3. Демографске карактеристике и 
трендови 
На подручју Општине Бачка 

Паланка живи 55.528 становника, од 
чега у граду Бачка Паланка живи 28.239 
становник. Град Бачка Паланка је 
административни, привредни, културни, 
образовни и здравствени центар општине.

1.1.4. Диверзификација руралне 
економије 
Већина руралног становништва, 

осим пољопривреде, има мало других 
извора дохотка. У руралним подручји-
ма развој пољопривреде има ограниче-
не могућности, па се због тога тражи 
могућност алтернативног начина запо-
шљавања. Ту посебан значај може да има 
развој других економских (непољопри-
вредних) активности на пољопривред-
ним газдинствима, као и развој различи-
тих врста активности и сервиса који нису 
тесно везани за пољопривреду. Генерал-
но гледано, постоји знатан потенцијал у 
туризму руралног подручја, који је само 
делимично искоришћен. Подршком до-
датним могућностима запошљавања 
могу се у неким срединама зауставити 
негативни трендови депопулације и на-
пуштање села. Диверзификација актив-
ности на газдинствима неопходна је за 
запошљавање и одрживи развој рурал-
них подручја, и њоме се може придонети 
бољем уравнотежењу регионалног раз-
воја у економском и социјалном смислу. 

1.1.5. Рурална инфраструктура
Због значаја пољопривредног 

земљишта које окружује град Бачку Па-
ланку крајем XlX века извршен је стари 
аустроугарски премер за већину катас-
тарских општина. Овај графички премер 
не садржи све потребне делове катас-
тарског операта и елабората, а не налази 
се ни у данас важећем државном коор-
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динатном систему, па је одржавање ове 
евиденције отежано. У послератном пе-
риоду због интензивног развоја општине 
Бачка Паланка у периоду од 1946. годи-
не дугорочним програмом радова обух-
ваћени су и реализовани: премер града 
Бачка Паланка и катастарских општина: 
Младеново, Гајдобра, Товаришево, Нова 
Паланка, Силбаш, Обровац, Челарево, 
Пивнице и Параге. Савремена обрада 
пољопривредног земљишта у другој 
половини XX века, изградња мелиора-
ционих система за наводњавање и од-
водњавање, нова локална путна мрежа, 
допринели су да се створе услови за еко-
номично искоришћавање пољопривред-
ног земљишта, пре свега да се групишу 
поседи како индивидуалних произвођа-
ча, тако и велики поседи друштвених 
предузећа.

На подручју Општине Бачка Па-
ланка комасирано је укупно 42.414,9374 
хектара пољопривредног земљишта у 
катастарским општинама: Младеново, 
Гајдобра, Товаришево, Бачка Паланка, 
Силбаш, Обровац, Челарево, Пивнице, 
Параге, Нова Гајдобра и Деспотово. За 
катастарске општине Визић и Нештин 
потребно је израдити пројекте комаса-
ције односно извршити комасацију 
пољопривредног земљишта како би се 
створили услови за његово боље и ра-
ционалније коришћење.  

Приликом реализације премера 
поред устројавања базе података катас-
тарског  операта извршено је устроја-
вање или обнова земљишно књижних по-
датака. На овај начин у Општини Бачка 
Паланка као и на подручју Војводине, 
евиденције су се водиле одвојено. 

У Општини Бачка Паланка до 
2011. године извршена је израда катастра 
непокретности у катастарским општи-
нама: Параге, Товаришево, Бачка Палан-
ка, Нова Паланка, Гајдобра, Челарево и 
Пивнице, Обровац за које се из службене 
евиденције издају листови непокретнос-
ти као доказ о власништву, коришћењу 

земљишта и др. Од 2011. године и катас-
тарске општине: Бачка Паланка –град, 
Младеново, Силбаш, Деспотово, Нова 
Гајдобра, Нештин и Визић су прешле 
у надлежност катастра непокретности, 
међутим није до краја извршен пренос 
свих података који се односе на влас-
ништво, те се у наредном периоду оче-
кује да се ови недостаци отклоне и да 
постоји тачна и прецизна евидеција која 
ће се налазити на једном месту -  службе-
ној евиденцији катастра непокретности.

Прерма подацима о површинама, 
броју парцела и  просечној величини пар-
цела  за сваку  од катастарских општина 
на територији Општине Бачка Паланка 
може се закључити следеће:

 - Просечна величина поседа је 
око 3 хектара.

 - Просечна величина парцеле је 
78 ара 13м².

 - Комасирана површина је 45194 
ха 87 ара 84 м², с тим да  је ко-
масација у поступку на још 
4046 ха 95 ара 08 м² земљишта 
у КО Деспотово, што би значи-
ло укупно 49241 ха 82 ара 92 м²  
комасиране површине.

 - Комасација  на територији 
Општине Бачка Паланка није 
извршена на површини од 
8572 ха 84 ар 58 м² и то у сле-
дећим КО: Деспотово, Визић и 
Нештин, а у наредној години 
се очекује да та површина из-
носи односно 4025 ха 89 ар 50 
м² с обзиром да је тада плани-
ран завршетак поступка   ко-
масације у КО Деспотово.

АНАЛИЗА СТАЊА У СЕКТОРУ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ

1.1.6. Стање пољопривредних ресурса 

1.1.6.1 Земљиште 
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У Општини Бачка Паланка на 
највећем делу њених обрадивих по-
вршина присутни су следећи типови 
земљишта:

 - чернозем карбонатни на лесној 
тераси и

 - чернозем безкарбонатни на 
лесној тераси

Чернозем карбонатни на лесној 
тераси је средње дубок има хумусно аку-
мулативни хоризонт дебљине око 50 цм. 
Карактеристика овог земљишта је ило-
васти састав, зрнаста структура, карбо-
натно је целом дубином, са тенденцијом 
испирања креча из акумулативног хори-
зонта и нагомилавања у прелазном АC 
хоризонту.

Садржај хумуса у слоју до 20 цм  
дубине је око 4%. Водно физичке особи-
не овог земљишта су повољне и у складу 
са механичким саставом, с тим што се у 
подлози примећују трагови утицаја коле-
бања нивоа подземних вода.

С обзиром на добро израже-
ну структуру и текстурни састав ово 
земљиште добро се дренира, растресито 
је и  вема  погодно за механичку обра-
ду, односно  универзално за све ратарске 
културе чија је производња доминантна 
у структури биљне производње на под-
ручју Општине Бачка Паланка.

Чернозем безкарбонатни на лес-
ној тераси у морфолошком погледу je  
сличан чернозему карбонатном на лес-
ној тераси, с тим што је хумусно – аку-
мулативни  А  хоризонт дебљине око 45 
цм. Испод хумусног хоризонта налази се 
прелазни АC хоризонт и лес као подлога. 
Због мање моћности хумусног хоризонта 
приноси ратарских  и повртарских кул-
тура су нешто слабији.

У оквиру  горе наведена два основ-
на типа земљишта присутна у Општини 
Бачка Паланка, велики је број подтипо-
ва, варијатета, форми и подформи који 

су процентуално мање присутни. Услед 
лоше дренаже земљишта настале као по-
следица лошег стања постојеће каналске 
мреже на територији Општине Бачка Па-
ланка дошло је до појаве забареног чер-
нозема који се образује у депресијама у 
којима се вода нешто дуже задржала и 
изазвала промену структуре у испирање 
креча. Боја му је црна, структура грудви-
часта углавном је и то земљиште плодно.

Садржај храњивих  материја (N, P, 
К) је у границама оптималног. С обзиром 
да Аутономна Покрајина Војводина фи-
нансира већ пар година у назад проверу 
плодности обрадивог пољопривредног 
земљишта, а коју врши Научни инсти-
тут за ратарство и повртарство из Новог 
Сада и пољопривредне стручне службе 
са територије АП Војводине овлашћене 
од стране Министарства пољопривре-
де, шумарства и водопривреде, значајан 
број пољопривредника са територије 
општине Бачка Паланка врши контролу 
плодности обрадивог пољопривредног 
земљишта и ђубрење обавља поштујући 
препоруке стручњака како у погледу вр-
сте, односно потребне формулације ми-
нералног ђубрива, тако и у погледу по-
требне количине минералног ђубрива. 
Коришћење пестицида обавља се  рацио-
нално, по препоруци стручњака за заш-
титу биља.

Висока цена минералних ђубри-
ва и пестицида су разлог више због чега 
се приступа њиховом рационалном ко-
ришћењу. 

На основу стања усева и висине 
остварених приноса пољопривредних 
култура са сигурношћу се може тврдити 
да претераног коришћења минералних 
ђубрива и  пестицида  чији остаци би се 
задржавали у земљишту и угрожавали 
биљну производњу, на подручју општине 
Бачка Паланка нема.
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1.1.6.2. Вишегодишњи засади  
Воћарство је једна од најпродук-

тивнијих пољопривредних грана. Зах-
ваљујући великом броју воћних врста 
омогућено је коришћење подручја са вео-
ма различитим земљишним и климат-
ским условима, па самим тим и земљишта 
слабијих физичких, хемијских и других 
особина. Oпштина Бачка Паланка својим 
географским положајем, климатским и 
земљишним карактеристикама, тради-
цијом, незагађеном природом и великим 
тржиштем пружа одличне услове за раз-
вој интензивног и профитабилног воћар-
ства и пратеће прерађивачке индустрије.  
Према Попису пољопривреде из 2012. 
године 5352 газдинстава има  798,73 ха 
воћа што указује да је просечна повр-
шина под воћем по газдинству око 0,15 
хектара. Поред тога, преко 70% засада 
су интензивни засади, тј. у њима се при-
мењују агротехничке мере, док је 30% 
екстензивно. Преовлађује производња 
јабучастог воћа пре свега јабуке, а затим 
брескве, кајсије, шљиве, вишње а од ја-
бучастог воћа преовлађује јабука док је 
производња осталих воћних култура 
знатно мања. 

Производња дуње и крушке одвија 
се спорадично и то углавном као пратећа 
култура. 

1.1.6.3. Сточни фонд 
Сточни фонд општине Бачка 

Паланка према подацима из пописа 
пољопривреде из 2012. године, чини 
6218 говеда, 10.196 оваца, 2.153 коза, 
27.137 свиња 228.366 кокоши, 4.831 ос-
тале живине, 293 коња и 3949 кошница. 
Сточарска производња се наслања на 
производњу пшенице, кукуруза ,соје, 
луцерке, детелине и испаше на ливада-
ма и пашњацима. Сточарска производња 
у односу на пратећу производњу сточне 
хране је самодовољна само у погледу ка-
басте хране (луцерка, детелина),
 

1.1.6.4. Механизација, опрема и објекти 
По опремљености пољопривред-

ном механизацијом, општина Бачка 
Паланка је изнад регионалног просека.
Пољопривредна газдинства располажу 
са 157  једноосовинских трактора, 3802 
двоосовинских трактора, 334 комбајна, 
15998 прикључних машина, 1194 обје-
ката за смештај говеда, 5169 објеката за 
смештај свиња, 2206 објеката за смештај 
кока носиља и 1238 објеката за смештај 
остале стоке.Општина располаже са 2045 
кошева за кукуруз, 229 амбара и70 си-
лоса, 15 сушара и 57 објеката за силажу, 
2324 објеката за смештај пољопривредни 
машина и опреме, 17 хладњача, 225 плас-
теника.

1.1.6.5. Радна снага 
Број пољопривредних газдин-

става на територији општине Бачка 
Паланка,  према резултатима Пописа 
пољопривреде из 2012. године, је 5352 
газдинстава. Највећи број пољопри-
вредних газдинстава, има једног до два 
члана газдинства или стално запосленог 
који обављају пољопривредну делатност. 
Газдинства са три до четири члана  који 
обављају пољопривредну делатност у 
укупном броју учествују са 729. 

Укупан број чланова газдинства и 
стално запослених на газдинству  на те-
риторији општине Бачка Паланка износи 
10.090, при чему се највећи део  односи на 
породична пољопривредна газдинства. 
Пољопривредне активности на поро-
дичном газдинству обављају искључиво 
чланови породице и рођаци док стално 
запослених  у оквиру ове категорије газ-
динства готово и да нема. У структури 
чланова газдинстава који су ангажовани 
у сектору  пољопривреде на територији 
општине  преовлађују мушкарци са 63%.
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На породичном газдинству 
ради 9518 запослених (3579 жена, 5939 
мушкараца),док је на газдинству правног 
лица запослено 572 људи (126 жена, 446 
мушкараца).

Од укупног броја од 5352 газдин-
ства на територији општине Бачка Па-
ланка чак 4545 запошљава 1-2 лица, 729 
ПГ запошљава 3-4 лица, 60 газдинстава 
5-6 лица а 18 газдинстава 7 и више лица.

Укупно остварених радних једи-
ница ангажоване радне снаге у пољопри-
вреди  износи 4749 ,од тога 2093 оства-
рују носиоци газдинства, 1479 чланови 
породице,рођаци и стално запослени на 
газдинству, а 633 остварује сезонска рад-
на снага.

Као управници на газдинствима, 
који су уједно и носиоци пољопривред-
ног газдинства, води се 5352 лица (916 
жена,4436 мушкараца) од тога само са 
пољопривредним искуством стеченим 
у пракси 2668, са курсевима из области 
пољоприреде 48, са средњом пољопри-
вредном школом 219, другом средњом 
школом 1952, са вишом или високом 
пољопривредном школом 131, и са дру-
гом вишом или високом школом 334. По-
даци указују на средњи ниво образовања 
управника газдинства.

Курсеве у пољопривреди је у 2012.
години похађало 392 лица, што опет ука-
зује на слабу заинтересованост  управ-
ника – носица газдинства да се додатно 
образују.

 1.1.6.6. Структура пољопривредних 
газдинстава 

Према резултатима Пописа 
пољопривреде из 2012. године  на тери-
торији општине Бачка Паланка евиден-
тирана су 5352  пољопривредна газдин-
става. Њихово учешће у укупном броју 
домаћинстава износи до 29,3% .

Просечно коришћено пољопри-
вредно земљиште по газдинству износи 
8,29 ха и 0,36 УГ по хектару коришћеног 
пољопривредног земљишта. 

Структура пољопривредни газ-
динстава је следећа: 
Укупно:                ПГ  -  5352          hа 44392      
без земљишта            212
   1 ha                        1694                          726
   1 -  2                        886                        1285
   2 - 5                       1192                         3812
   5 - 10                       595                         4229
 10 - 20                       359                         5014
 20 - 30                       141                         3451
 30 - 50                      126                          4906
 50 - 100                     111                          8207
        100                      36                        12762

Највећи број ПГ поседује 1 ha 
КПЗ.

Структура пољопривредних газдин-
става према броју условних грла стоке :

 4 УГ                                      4836 ПГ
 5 - 9                                        280
10-14                                         90
15-19                                         40
20-49                                         79
50-99                                         13
100-499                                     12
преко 500                                   2   

                

Према броју условних грла  
најбројнија  су газдинства са 4 УГ. 

1.1.12. Производња пољопривредних 
производа

На територији општине Бачка Па-
ланка најзначајније су ратарска и сточар-
ска производња.
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Просечни приноси и остварен обим производње за ратарске и воћарске културе  
износе:

 култура                        просечан принос т/hа             остварена производња  т
- пшеница                                    4,67                                           28645,78
- кукуруз                                       7,1                                         115978,50
- шећерна репа                           51,5                                            61542,5
- сунцокрет                                   2,6                                                839,8
- соја                                             3,6                                             52779,6
воћарске културе                          
- јабуке - принос     Т/ха              40                                                 21520

Сточарска производња је највише оријентисана на производњу меса и млека, где 
се  процењује на око 800 т меса и 5.000 л млека. 

Органска производња је присутна на извесном делу обрадивих површина општи-
не Бачака Паланка код 10 регистровани ПГ на укупној површини од 20 ха.

1.1.13. Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника 
На територији општине Бачка Паланка је регистрована 20 земљорадничких зад-

руга и пољопривредних предузећа која  су у активном статусу у области ратарства, повр-
тарства и воћарства. Постоје три удружења пољопривредника општине Бачка Паланка, 
удружење воћара и виноградара и повртара.

1.1.14. Трансфер знања и информација 
У области стицања нових знања и информација из области пољопривреде за  

пољопривредне произвођаче, најзначајнију улогу има пољопривредни факултет Нови 
Сад и  ПСС ”Пољопривредна станица Нови Сад” који кроз редовно (радионице и еду-
кативне програме)  и неформално образовање пружа стручне савете , информације и 
помоћи о техничко-технолошким, комерцијално-тржишним, организационим и дру-
гим аспектима пољопривредне производње. Саветодавци кроз своје радионице обраде 
значајан број тема, често у сарадњи са другим образовним институцијама из области 
пољопривреде, задругама , НВО, удружењима и пољопривредницима. Циљ едукација, 
осим информисања, је добити од произвођача повратну информацију, колико су при-
мењена стечена знања у пракси и њихов резултат, односно  да  у конкретним случајевима 
иницијатива иде од произвођача.

Медијски, Бачка Паланка је покривена локалним радиом (“Радио и ТВ Бап”), која 
прати све актуелности у пољопривреди општине Бачка Паланка.

1.2. Врсте (структура) мера и планирани износи 

Табеларни приказ планираних мера у програму
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Табела 1.2.1. Планиране мере директних плаћања

Редни 
број Назив мере Шифра 

мере

Планирани 
буџет за меру 

(укупан 
износ по 

мери 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)

РЕГРЕСИ 100.1. 20%

1 Регрес за премију 
осигурања за усеве 100.1.1 2.000.000,00 20%

2.000.000,00
КРЕДИТНА 
ПОДРШКА 100.2

1.
Суфинансирање 
камата за пољ.
кредите

100.2.1 3.000.000,00        9%

2. Остали облици 
кредитне подршке 100.2.2 4.455.000,00 100.000,00 3,37% 200.000,00

7.455.000,00 3,37- 9 200.000,00
n+1.

УКУПНО  9.455.000,00

Табела 1.2.2. Планиране мере политике руралног развоја

Редни 
број Назив мере Шифра 

мере

Планирани 
буџет за 

меру 
(укупан 
износ по 

мери 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)

1.
2.
3.
4.

n+1...
УКУПНО 

Табела 1.2.3. Планиране остале мере (посебни подстицаји у складу са Законом 
о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју)

Редни 
број Назив мере Шифра 

мере

Планирани 
буџет за 

меру 
(укупан 
износ по 

мери 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)
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1.
2.
3.
4.

n+1...
УКУПНО 

Табеларни приказ планираних финансијских средстава АП/ЈЛС

Табела 1.2.4. Финансијски оквир програма

Буџет Вредност у РСД 

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС  планираних за реализацију 
Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја

9.455.000,00

Планирана средства за директна плаћања 9.455.000,00

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја      

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних 
плаћања и у оквиру мера руралног развоја /

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

Корисници мере кредитне подршке- суфинансирање камата за пољопривредне 
кредите, су физичка лица, носиоци регистрованих активних, породичних пољопривред-
них газдинстава са територије Општине Бачка Паланка.

Реализацијом ове мере очекује  се постизање виших и стабилнијих приноса гајених 
пољопривредних култура на подручју Општине Бачка Паланка. Пољопривредни произ-
вођачи су у лошем матријалном положају, с обзиром на цене импута у овој производњи 
са једне стране  и цене пољопривредних производа и нестабилно тржиште пољопривред-
них производа друге стране.  Свака помоћ пољопривреди је неопходна. Газдинствима 
која егзистирају од ове производње, а како смо навели, највећи број истих располаже са 
површином пољопривредног земљишта до 5 ха,  новчана помоћ је неопходна.  Имајући у 
виду специфичност  биљне производња, која  зависи од временских прилика које су по-
следњих година веома екстремне неопходно је улагање  у  осигурање усева као и друге 
мере заштите истих, а све у  сврху успешне производње, односно постизања високих и 
стабилних приноса. Применом мера директног плаћања и кредитне подршке  допринело 
би се побољшању квалитета  живота пољопривредних произвођача и стварања услова 
за осавремењавање и интензивирање пољопривредне производње на газдинствима код 
истих.

 1.4. Информисање корисника о могућностима које Програм пружа
   Пољопривредни произвођачи са територије Општине Бачка Паланка ће се о ме-

рама подршке моћи информисати код запослених на пословима из области пољопривре-
де у просторијама Општине  Бачка Паланкаи, на огласним таблама месних заједница, на 
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сајту Општине и путем локалних сред-
става јавног  информисања (Радио „Бап“ 
и телевизија „Бап“ и  листу „Недељне но-
вине Бачка Паланка“).

1.5. Мониторинг и евалуација/надзор 
реализације Програма

Општинска управа Општине Ба-
чка Паланка,  у оквиру своје унутрашње 
организације има запослене у области 
пољопривреде у Одељењу за привреду, 
који врше пријем захтева за краткорочне 
кредите, захтева за регрес премије оси-
гурања у пољопривреди,  као и остале 
послове из области пољопривреде,  исти 
у сарадњи са Фондом за развој пољопри-
вреде и чланом општинског Већа за по-
слове пољопривреде Општине Бачка 
Паланка, врше процену потенцијалних 
корисника мера и контролу наменског 
коришћења одобрених средстава. 

II ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА

3. Опис мера

3.1. Назив мере: Регреси 
       Шифра  мере: 100.1

100.1.1 Регрес за премију осигу-
рања усева, плодова, вишегодишњих   за-
сада и расадника
    
3.1.1. Образложење

Очекује  се постизање виших и 
стабилнијих приноса гајених пољопри-
вредних култура на подручју Општине 
Бачка Паланка.  Имајући у виду спе-
цифичност  биљне производња, која се 
одвија под отвореним небом и зависи од 
временских прилика које су последњих 
година веома екстремне неопходно је 
улагање у осигурање усева као и друге 
мере заштите истих, а све у  сврху ус-

пешне производње, односно постизања 
високих и стабилних приноса. На овај 
начин допринело би се побољшању ква-
литета  живота пољопривредних произ-
вођача и стварања услова за осавремења-
вање и интензивирање пољопривредне 
производње на газдинствима код истих. 
У претходној, 2014. години,  исплаћен је 
регрес за премију осигурања за усеве, 
плодове, вишегодишње засаде и расад-
нике, за укупно 120 регистрована  поро-
дична пољопривредна газдинства.

3.1.2. Циљеви мере
Реализацијом мере регреса за пре-

мију осигурања за усеве, плодове, више-
годишње засаде, и расаднике позитивно 
се утиче на побољшаље  економског и 
социјалног развоја руралне средине. Пр-
венствено подизањем квалитета произ-
водње, њене конкурентности, постиже се 
да произвођач постане тржишно оријен-
тисан, као и да се повећа стабилност до-
хотка код пољопривредних газдинстава.

3.1.3. Веза са мерама Националног 
програма за рурални развој Републике 
Србије (НПРР)

Национални програм за рурални 
развој Републике Србије до тренутка до-
ношења овог програма није усвојен.

3.1.4. Крајњи корисници 
Крајњи корисници су физич-

ка лица, носиоци активног породичног 
пољопривредног газдинства уписани у 
Национални регистар пољопривредних 
газдинстава. 

3.1.5. Економска одрживост 
Подносилац  захтева за ову меру 

не мора да докаже економску одрживост 
кроз бизнис план.
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3.1.6. Општи критеријуми за кориснике 
Корисници средстава треба да ис-

пуне следеће услове за коришћење фи-
нансијских средстава предвиђених овом 
мером:

 - да је корисник средстава, фи-
зичко лице, уписан у реги-
стар активних породичних 
пољопривредних газдинстава

 - да корисник, физичко лице 
има пребивалиште на терито-
рији Општине Бачка Паланка.

3.1.7. Специфични критеријуми 
Специфични критеријуми нису 

предвиђени.

3.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере
 

Шифра

регреса
Назив инвестиције

100.1.1

Регреси за премије 
осигурања за усеве, 
плодове, вишегодишње 
засаде и расаднике.

3.1.9. Критеријуми селекције
Критеријуми селекције се не при-

мењују при реализацији ове мере, већ се 
средства одобравају по редоследу прије-
ма потпуних захтева, до утрошка сред-
става.

 3.1.10. Интензитет помоћи 
Износ регреса за полисе осигу-

рања од штете на усевима, плодовима, 
вишегодишњим засадима  и расаницима 
износи  20% вредности полисе осигу-
рања.

3.1.11. Индикатори/показатељи 

Редни 
број Назив показатеља

1.

Укупан број одобрених  захтева 
осигураних штета на усевима, 
плодовима, вишегодишњим 
засадима и расадницима у  2014 
години  износио  је 120 ППГ.

3.1.12. Административна процедура 
Реализацију мере ће спроводити 

Општинска управа Општине Бачка Па-
ланка - Одељење за привреду, Одељење 
за  финансије  и Фонд за развој пољопри-
вреде Општине Бачка Паланка

Реализација  мере регреса премије 
осигурања за усеве, плодове, вишего-
дишње засаде, и расаднике, врши се на 
следећи начин:

 - Објављивање Јавног  позива  за 
подношење захтева за регрес 
полисе осигурања на основу 
утврђених критријума; уз за-
хтев се прилаже потврда изда-
ту од стране друштва за оси-
гурање код кога је подносилац 
осигурао пољопривредну про-
изводњу, која садржи: име и 
презиме осигураника, адресу, 
ЈМБГ, број полисе, осигурну 
културу производа, осигура-
ну површину земљишта и број 
гадинства; потврда о изше-
ном плаћању укупне премије 
осигурања; извод из регистра 
пољопривредних газдинстава 
коју издаје Управа за трезор; 
потврда о измиреним обавеза-
ма по основу пореза и јавних 
прихода од стране Републичке 
управе јавних прихода као и 
Службе за утврђивање и нап-
лату јавних прихода Општин-
ске управе Општине Бачка 
Паланка; фотокопија картице 
текућег рачуна.  
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Управни одбор Фонда за развој 
пољопривреде Општине Бачка Паланка, 
разматра достављене захтеве и утврђује 
да ли су испуњени прописани услови за 
остваривање права на коришћење ре-
греса полисе осигурања пољопривредне 
производње и доноси одлуку о исплати 
регреса за полису осигурања. Средства 
се одобравају корисницима који испуња-
вају услове, редом на основу поднетих 
комплетних захтева, до утрошка распо-
ложивих средстава. 

 3.2. Назив мере: 

Кредитна подршка

Шифра  мере: 100.2.

3.2.1. Образложење 
Мером кредитне подршке - суф-

инансирање камата за пољопривредне 
кредите, подстиче се пољопривредна 
производња на територији Општине у 
квантитативном и квалитативном сми-
слу. С обзиром на тренутно стање у 
пољопривреди које карактерише беспа-
рица код пољопривредних произвођача, 
овом мером би се стабилизовали приходи 
у текућој години, чиме би се омогићила 
куповина довољних количина потребног 
репроматеријала (минералних ђубрива, 
семена, горива и осталог материјала) за 
пољопривредну производњу. То би ди-
ректно утицало на примену одговарајуће 
агротехнике, а самим тим и на повећање 
приноса. У претходној години захтев за 
суфинансирање камате за пољопривред-
не кредите поднело је укупно 39  регис-
трованих породичних пољопривредних 
газдинстава. 

Остали облици крадитне подрш-
ке -  краткорочни кредити,  у пољопри-
вреди, у  Општини Бачка Паланка, је 
присутна од 2006. године, с обзиром да 
је Општина Бачка Паланка формирала 
фонд за развој пољопривреде 2006. годи-
не. Досадашња пракса је показала пози-

тиван ефекат наведене мере подршке у 
пољопривреди. Применом наведене мере 
- већим улагањем у производњу, постиже 
се квалитетнија примена потребне агро-
технике гајених култура код корисника 
кредита, а што доприноси постизању ви-
ших и стабилнијих приноса. Постизањем 
већих приноса постиже се стабилност 
пољопривредних газдинстава и прило-
гођавање истих тржишту. Број регис-
трованих породичних пољопривредних 
газдинстава која су поднела захтеве за 
комисионе кредите у 2014. години изно-
си укупно 172.  Претходних година број 
истих  је такође  износио  приближно 200 
газдинстава.

    3.2.2. Циљеви мере
 - Реализацијом мере кредитне 

подршке - краткорочни кре-
дити,  позитивно се утиче на 
економски и социјални развој 
руралне средине. Најзначај-
није циљ ове  мере је помоћи 
пољопривредним газдинстви-
ма у финансијском смислу 
(стабилност прихода), побољ-
шању продуктивности и ква-
литета пољопривредне произ-
водње. Стабилност прихода је 
предуслов за очување одржи-
вости пољопривредне произ-
водње и континуитета у даљем 
бављењу овом производњом, 
а која је извор прихода за це-
ла домаћинстава.  Подизање  
стандарда живота  пољопри-
вредних произвођача кроз по-
већање и стабилност дохотка 
пољопривредних газдинстава.

 
  3.2.3. Веза са мерама Националног 
програма за рурални развој Републике 
Србије (НПРР)

Национални програм за рурални 
развој Републике Србије до тренутка до-
ношења овог програма није усвојен.
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3.2.4. Крајњи корисници 
Крајњи корисници су физич-

ка лица, носиоци активног породичног 
пољопривредног газдинства уписани у 
Национални регистар газдинстава. 

3.2.5. Економска одрживост 
Подносилац  захтева за ову меру 

не мора да докаже економску одрживост 
кроз бизнис план.

3.2.6. Општи критеријуми за кориснике 
Корисници средстава треба да ис-

пуне следеће услове за коришћење фи-
нансијских средстава предвиђених овом 
мером:

 - да је корисник средстава, фи-
зичко лице, уписан у реги-
стар активних породичних 
пољопривредних газдинстава;

 - да корисник, физичко лице 
има пребивалиште на терито-
рији Општине Бачка Паланка.

3.2.7. Специфични критеријуми 
Специфични критеријуми нису 

предвиђени.

3.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере 

Шифра

инвестиције
Назив инвестиције

100.2.1   Суфинансирање камате за 
пољопривредне кредите

        100.2.2 Остали облици кредитне 
подршке

3.2.9. Критеријуми селекције
Критеријуми селекције се не при-

мењују при реализацији ове мере, већ се 
средства одобравају по редоследу прије-
ма потпуних захтева, односно одобрених 
кредитних линија од стране изабране по-
словне банке, до утрошка средстава.

Редни 
број

Тип 
критеријума 

за избор
Да/Не Бодови

1.

2.

....

3.2.10. Интензитет помоћи 
 - Суфинансирање ефективне  

каматне стопе у износу од 9%. 
Ефективна каматна стопа мо-
ра бити фиксна у току периода 
отплате кредита.

 - Исплата 4,5% износа камате 
за кредите са роком отплате 
од једне године - краткорочни 
кредити, за обртна средства.

 Овом мером ће се подржати кре-
дити у износу од 100.000,00 до 200.000,00 
динара.

3.2.11. Индикатори/показатељи 

Редни 
број Назив показатеља

1.

Укупан број поднетих захтева 
за суфинансирање камате за 
пољопривредне кредите у 2014.
години износио је 39 ППГ.

2.
Укупан број одобрених захтева 
за краткорочне кредите у 2014. 
години износио је 172 ППГ.

3.2.12. Административна процедура 
Реализацију мере ће спроводити 

Општинска управа Општине Бачка Па-
ланка - Одељење за привреду,   Одељење  
за финансије Општине Бачка Паланка и 
Фонд за развој пољопривреде Општине 
Бачка Паланка.
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 Суфинансирање камата

Општина Бачка Паланка ће обја-
вити Јавни позив за банке које ће подно-
сити захтеве за учествовање у пружању 
кредитне подршке пољопривредним 
произвођачима, а локална самоуправа ће 
учествовати у суфинансирању камата у 
висини од 9%.

Јавни позив банкама ће бити обја-
вљен у локалним средствима јавног ин-
формисања и биће наведени сви услови 
које пословне банке морају да испуне.

Право учешћа на овом јавном по-
зиву имају све банке које:

 - су регистроване за обављање 
банкарских послова (достави-
ти извод из АПР-а, не старији 
од 30 дана), 

 - доставе понуду у складу са 
овим јавним позивом.

Достављени захтеви банака ће 
бити административно проверени од 
стране органа локалне самоуправе у 
смислу комплетности, административне 
усаглашености. 

Са банкама које буду испуњавале 
прихватљиве услове, склопиће се уговор 
о пословно техничкој сарадњи.

Пољопривредни произвођачи ће 
подносити захтеве банкама које су изаб-
ране од стране локалне самоуправе. Бан-
ке ће спроводити детаљне администра-
тивне провере пре одобравања захтева 
ради утврђивања да ли је потпун, поднет 
на време и да ли су услови за одобравање 
захтева испуњени.

Захтеви који стигну комплетни, 
на време и у складу са условима кон-
курса ће бити обрађивани по систему 
прво пристиглих захтева. Након обраде 
захтева, банке ће одобравати кредите, а 
Општина ће суфинансирати део камата 
на одобрене кредите. Локалној самоуп-
рави ће се достављати документација о 

одобреним кредитима, на основу чега ће 
се пратити спровођење наведене мере. 

Додела средстава врши се до ут-
рошка, за то буџетом опредељених сред-
става.

Сав ризик одобрења и наплате 
кредита од пољопривредних газдинста-
ва кредита сносе банке.

Краткорочни кредити 

Краткорочни кредити се одобра-
вају на период од једне године. Општин-
ска управа Општине Бачка Паланка  у 
сарадњи са Фондом за развој пољопри-
вреде ће извршити избор најповољније  
пословне банке и склопити уговор са 
избраном банком. Након закључења уго-
вора са банком, расписује се јавни позив 
за подношење захтева за одобравање 
кредита. Захтев за одобравање кратко-
рочног кредита се подноси у Одељењу 
за привреду - код запосленог на посло-
вима пољопривреде, Општинске управе 
Општине Бачка Паланка. Уз захтев се 
прилаже,  фактура о набавци репромате-
ријала, извод из регистра пољопривред-
них газдинстава коју издаје Управа за 
трезор; потврда о измиреним обавезама 
по основу пореза и јавних прихода од 
стране Републичке управе јавних при-
хода као и Службе за утврђивање и нап-
лату јавних прихода Општинске управе 
Општине Бачка Паланка; фотокопија 
картице текућег рачуна.  

Управни одбор Фонда за развој 
пољопривреде Општине Бачка Паланка, 
разматра достављене захтеве и утврђује 
да ли су испуњени прописани услови за 
остваривање права на коришћење крат-
корочног кредита  и доноси одлуку о ис-
плати  истих. Исплату наведених креди-
та врши изабрана пословна банка. 
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III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТA

Назив показатеља Јединица 
мере

Вредност, опис 
показатеља Година Извор 

податка
ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и географски 
положај
Аутономна покрајина назив Војводина 2011 Устав РС
Регион назив Војводине 2011 рзс*
Област назив Јужно-Бачка 2011 рзс*
Град или општина назив Бачка Паланка 2011 рзс*
Површина км² 579 2011 рзс*
Број насеља број 14 2011 рзс*
Број катастарских општина број 15 2011 рзс*
Подручја са отежаним условима рада у 
пољопривреди (ПОУРП)1 број 2 Правилник

Демографски показатељи
Број становника број 55528 2011 рзс**
Број домаћинстава број 19348 2011 рзс*
Густина насељености (број становника / 
површина, км²) ст/km² 93 2013

Промена броја становника 2011:2002 
(2011/2002*100 – 100) % -6 2013 рзс**

- у руралним подручјима АП/ЈЛС % / рзс**
Учешће становништва млађег од 15 
година % 14,32 2011 рзс**

Учешће становништва старијег од 65 
година % 18 2011 рзс**

Просечна старост година 43 2013 рзс*
Индекс старења2 132 2013 рзс*
Без школске спреме и са непотпуним 
основним образовањем % 8,66 2011 рзс*

Основно образовање % 24 2011 рзс*
Средње образовање % 50,50 2011 рзс*
Више и високо образовање % 11,50 2011 рзс*
Учешће пољопривредног у укупном 
становништву % 27,81 2012 процена

Природни услови
Рељеф (равничарски, брежуљкасти, 
брдски, планински) опис равничарски 2012 интерни

Преовлађујући педолошки типови 
земљишта и бонитетна класа3 опис чернозем I,II класа 2012 интерни

Клима (умерено-континентална, 
субпланинска, ...) опис умерено-

континента. 2011 интерни

Просечна количина падавина мм 620 2012 интерни
Средња годишња температура ºC 11,30 2012 интерни
Хидрографија (површинске и подземне 
воде) опис река Дунав, канал 

ДТД - интерни

Површина под шумом ha 2801 2011 рзс*
Учешће површина под шумом у укупној 
површини АП/ЈЛС % 5,04 2011 рзс*
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Пошумљене површине у претходној 
години ha 51,56 2013 рзс*

Посечена дрвна маса m³ 177 2013 рзс*
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса -
Укупан број пољопривредних 
газдинстава: број 6482 2012 рзс***

Број регистрованих пољопривредних 
газдинстава (РПГ): број 5352 2012 Управа за 

трезор4

- породична пољопривредна 
газдинства %  77,03% 2012

- правна лица и предузетници % 0 ,49 2012
Коришћено пољопривредно земљиште 
(КПЗ) ha 44392,31 2012 рзс***

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС % 76,67 2012

Оранице и баште, воћњаци, виногради, 
ливаде и пашњаци, остало5 ha, %

оранице и баште 
42854,32 ha 
96,6%,  воћњаци и 
виногради 965,49 
ha 2,17%, ливаде 
и пашњаци 370,50 
ha 0,83%, окућнице 
и остало 202 hа 
0,46%

2012 рзс***

Жита, индустријско биље, поврће, 
крмно биље, остало6 ha, %

жита 23019 hа 
51,85%, индустр.
биље 15298 hа 
34,46%, поврће 
1187 hа 2,67%,
крмно биље 1196 
hа 2,69%,  остало 
3692,31 hа 8,32% 

2012 рзс***

Просечна величина поседа (КПЗ) по 
газдинству ha 6,85 2012 рзс***

Обухваћеност пољопривредног 
земљишта комасацијом ha 42414 2011 интерни

Обухваћеност земљишта неким видом 
удруживања ha - - интерни

Пољопривредна газдинства која 
наводњавају КПЗ број 325 2012 рзс***

Одводњавана површина КПЗ ha - - интерни
Наводњавана површина КПЗ ha 2708 2012 рзс***
Површина пољ.земљишта у државној 
својини на територији АП7 ha 10133,0917 2014 интерни

Површина пољ.земљишта у државној 
својини која се даје у закуп: ha 6647,7049 2014 интерни

физичка лица : правна лица % физичка л. 98,88 %, 
правна л. 1,12% 2014 интерни
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Говеда, свиње, овце и козе, живина, 
кошнице пчела број

говеда 6218, 
свиње27137, овце 
10196, козе 2153, 
живина 242834, 
кошнице 3949

2012 рзс***

Трактори, комбајни, прикључне машине број
трактора 3959, 
комбајни 334, 
пр.машине 15998

2012 рзс***

Пољопривредни објекти8 број

за стоку 9807, за 
пољоп.произ. 2344, 
за пољоп.маш. и 
опрему 2324

2012 рзс***

Хладњаче, сушаре, стакленици и 
пластеници број хл.17, сушаре 15,  

пласт. 225 2012 рзс***

Употреба мин. ђубрива, стајњака и 
средстава за заштиту биља ha, број ПГ

м.ђ. 40892 hа 4236 
ПГ, стај. 3672 hа 
1506 ПГ, сред.за 
заш.биља 40821 hа 
4259 ПГ

2012 рзс***

Чланови газдинства9 и стално запослени 
на газдинству: број 10090 2012 рзс***

(на породичном ПГ : на газдинству 
правног лица / предузетника) % на пор. 94,33%, на 

газд.п.л. 5,67% 2012 рзс***

Годишње радне јединице10 број 4749 2012 рзс***
Земљорадничке задруге и удружења 
пољопривредника11 број зз 20, уп 3 2012 интерни

Производња пољопривредних 
производа12: количина

- биљна производња тона 281306,18 2012 рзс***
- сточарска производња т, лит., ком. 800 t, 5000 l 2012 интерни

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура
Дужина путева13 km 400 2014 рзс*

Поште и телефонски претплатници број 16 пошта, 16812 
претплатника 2014 рзс*

Водопривредна инфраструктура 2012
Домаћинства прикључена на водоводну 
мрежу број 18237 2013 рзс*

Домаћинства прикључена на 
канализациону мрежу број 8944 2013 рзс*

Укупне испуштене отпадне воде хиљ.m³ 3147 2013 рзс*
Пречишћене отпадне воде хиљ.m³ - - рзс*
Енергетска инфраструктура
Производња и снабдевање електричном 
енергијом14 број - - интерни

Социјална инфраструктура

Објекти образовне инфраструктуре15 број 10 предшколска, 10 
основне, 3 средње 2013 рзс*

Број становника на једног лекара број 740 2013 рзс*
Број корисника социјалне заштите број 3223 2012 рзс*
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Диверзификација руралне економије
Запослени у сектору пољопривреде, 
шумарства и водопривреде16 број - - рзс* 

рзс***
Газдинства која обављају друге 
профитабилне активности17 број 180 2012 рзс***

Туристи и просечан број ноћења 
туриста18 на територији АП/ЈЛС број 3109 и 6975 2013 рзс*

Трансфер знања и информација
Пољопривредна саветодавна стручна 
служба да / не не 2012 интерни

Пољопривредна газдинства укључена у 
саветодавни систем19 број 18 2012 ПССС

Табела : Општи подаци и показатељи 

(Footnotes)

1. Навести да ли су на територији  АП/ЈЛС идентификована насељена места или 
цела територија општине, односно сва насељена места на територији општине 
која испуњавају бар један од критеријума наведених у Правилнику о подручји-
ма са отежаним условима рада у пољопривреди („Службени гласник РС“, број 
29/13) која се могу окарактерисати као подручја са отежаним условима рада у 
пољопривреди (ПОУРП), имајући у виду да је МПЗЖС посредством национал-
ног стратешког документа препознало потребу да се кроз систем подршке ува-
же отежавајуће околности за пољопривредну производњу које постоје у овим 
подручјима. 

2.  Однос броја старог (60 и више година) и младог (0-19 година) становништва. 

3. Према Правилнику о катастарском класирању и бонитирању земљишта 
(„Службени гласник РС“, број 63/2014).

4.  Организациона јединица Управе за трезор на територији ЈЛС.

5. Окућница, расадници и др.

6. Цвеће и украсно биље, угари и др.

7. Укључујући и утрине и пашњаке који су враћени сеоским заједницама на ко-
ришћење.

8. Пољопривредни објекти за смештај: стоке, пољопривредних производа на газ-
динству (кошеви за кукуруз, амбари и силоси), и пољопривредних машина и 
опреме.  

9. Укључујући и носиоца пољопривредног газдинства.

10. Јединица мере која представља количину људског рада утрошену за обављање 
пољопривредне делатности на газдинству; представља еквивалент рада једног 
лица, тј. пуно радно време у једној години: 8 сати дневно, 225 радних дана у 
години. 

11. Навести број регистрованих задружних организација и удружења пољопри-
вредних произвођача, активно функционалних на територији АП/ЈЛС
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12. Остварени обим производње најзначајнијих пољопривредних производа са 
становишта АП/ЈЛС.

13. Навести укупну дужину путева на територији АП/ЈЛС (укључујући државне 
путеве I и II реда и општинске путеве).

14. Навести број објеката за производњу (хидроелектране, термоелектране и др.), 
трансформацију и пренос електричне енергије на територији АП/ЈЛС.

15. Установе за децу предшколског узраста, основне и средње школе, високе шко-
ле и факултети на територији АП/ЈЛС.

16. На пољопривредним газдинствима и привредним друштвима, предузећима, 
установама, задругама, организацијама и др.

17. Осим пољопривредне, а у вези су са газдинством (нпр.прерада пољопривред-
них производа, рурални туризам, активности у шумарству, обрада дрвета, на-
родна радиност, производња енергије из обновљивих извора, узгој рибе и др.).

18. Домаћи и страни. 

19. Навести број одабраних пољопривредних газдинстава која се интензивно пра-
те 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 пољопривред-
ним газдинствима.  

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-320-12/2015
27. мај 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

Александар Ђедовац, с.р.     

133

На основу члана 100. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Ре-
публике Србије“, број 135/2004, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон и 43/2011 – одлука 
УС), члана 6. Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне средине Општине Бачка 
Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“, број 26/2009) и прибављене саглас-
ности Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, број 
401-00-482/2015-09 од 12. маја 2015. године, Општинско веће Општине Бачка Паланка на 
својој 118. седници, одржаној дана 27. маја 2015. године, донело је 
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ПРОГРАМ
о изменама и допунама Програма 
коришћења средстава буџетског 

Фонда за заштиту животне средине 
за 2015. годину

Члан 1. 

У Програму коришћења средста-
ва буџетског Фонда за заштиту живот-
не средине за 2015. годину, објављеном 
у „Службеном листу Општине Бачка 
Паланка“, број 7/2015 тачка 2. мења се и 
гласи:
 „За реализацију Програма плани-
рају се средства остварена у износу од 
37.000.000,00 динара и то: 

1.
Накнада за заштиту 

и унапређење 
животне средине

37.000.000,00    

У К У П Н О: 37.000.000,00

Која су буџетом Општине Бачка 
Паланка – буџетски Фонд за заштиту 
животне средине, распоређена на сле-
дећи начин: 

1. Услуге по уговору 4.000.000,00

2. Специјализоване 
услуге 8.500.000,00 

3. Материјал 1.500.000,00

4.

Субвенције јавним 
и нефинансијским 
предузећима и 
организацијама 

3.000.000,00

5. Зграде и грађевински 
објекти 20.000.000,00

У  К У П Н О: 37.000.000,00

Члан 2. 

У Програму коришћења средста-
ва буџетског Фонда за заштиту животне 
средине за 2015. годину објављеном у 

„Службеном листу Општине Бачка Па-
ланка“, број 7/2015 у тачки 3. након става 
4. додаје се нови став који гласи:

„Зграде и грађевински објекти: 
позиција 89, економска класификација 
511

5.

-Изградња 
нове фекалне 

канализационе 
мреже на 

територији града 

20.000.000,00

У К У П Н О: 20.000.000,00

Члан 3.

Све остале одредбе Програма ко-
ришћења средстава буџетског фонда за 
заштиту животне средине за 2015. годи-
ну остају на снази.

Члан 4.

Овај Програм објавити у „Служ-
беном листу Општине Бачка Паланка“. 

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-40-39/2015
27. мај 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

 
Председник 

Општинског већа,
Александар Ђедовац,с.р.

134

 На основу члана 74. Закона о ло-
калној самопуправи („Службени гла-
сник  Републике Србије“ број 129/2007 и 
83/2014-др. закон), члана 65. тачка 15. и 
члана 108. став 2. Статута Општине Ба-
чка Паланка („Службени лист Општи-
не Бачка Паланка“, број 24/2013 - пре-
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чишћен текст), члана 5. став 3. Одлуке 
о месним заједницама („Службени лист 
Општина Бачка Паланка“, број 26/2008, 
2/2010, 29/2011 и 6/2015) и члана 33. став 
6. Пословника о раду Општинског већа 
Општине Бачка Паланка („Службе-
ни лист Општине Бачка Паланка“, број 
19/2008), Општинско веће Општине Ба-
чка Паланка на својој 118. седници, одр-
жаној дана 27. маја 2015. године, донело 
је 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Одлуку 
о изменама и допунама Статута  

Месне заједнице „Деспотово“ 

I

Даје се сагласност на Одлуку о из-
менама и допунама Статута Месне зајед-
нице „Деспотово“, коју је Савет Месне 
заједнице „Деспотово“ донео на својој 
седници, одржаној дана 07. маја 2015. го-
дине, под бројем 21/2015.

II

Ово решење објавити у „Службе-
ном листу Општине Бачка Паланка“.

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-010-2/2015
27. мај 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

Председник 
Општинског већа,

Александар Ђедовац, с.р.   

135

На основу члана 65. и члана 108. 
став 2. Статута Општине Бачка Палан-

ка („Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“ број 24/2013 - пречишћен текст), 
Општинско веће Општине Бачка Палан-
ка, на својој 119. седници, одржаној дана 
28. маја 2015. године, донело је  

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Савета за јавну 

безбедност Општине  
Бачка Паланка 

I 

Образује се Савет за јавну безбед-
ност Општине Бачка Паланка у следећем 
саставу: 

1. Мита Лачански, представник 
локалне самоуправе, за пред-
седника,

2. Милорад Париповић,  пред-
ставник локалне самоуправе, 
за члана, 

3. Дејан Стојанов, представник 
Полицијске станице  

4. Милица Ђогић, представник 
Основног јавног тужилаштва, 
за члана

5. Оливера Урошев, представник 
Органа за прекршаје, за члана

6. Олга Палишашки, пред-
ставник Правобранилаштва 
Општине Бачка Паланка, за 
члана

7. Др Момир Антоловић, пред-
ставник Дома здравља, за чла-
на,

8. Слађана Ступар, представник 
Центра за социјални рад, за 
члана,

9. Јулија Ристић Сремац, пред-
ставник средстава јавног ин-
формисања, за члана,
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10. Ђока Милић, представник об-
разовања, за члана, 

11. Јован Зарупски, представник 
месних заједница, за члана. 

II 

Задатак Савета из тачке I овог 
решења је да прати стање јавне безбед-
ности на територији Општине Бачка Па-
ланка и да у складу са надлежностима 
предлаже овлашћеним органима мере и 
активности у циљу решавања проблема 
из ове области. 

III

Ступањем на снагу овог Решења 
престаје да важи Решење о образовању 
Савета за јавну безбедност Општине Ба-
чка Паланка број III-214-2/2011 од 01. ап-
рила 2011. године.

IV

Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
листу Општине Бачка Паланка“.      

О П Ш Т И Н С К О   В Е Ћ Е
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Број: III-214-2/2015
28. мај 2015. године
БАЧКА ПАЛАНКА

  
Председник 

Општинског већа,
Александар Ђедовац, с.р.

136

На основу члана 72. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник 
РС“ број 129/2007 и 83/2014) члана 93. 
и 94. Статута Општине Бачка  Паланка 

(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“ број: 24/2013-пречишћен текст) 
и члан 5. Одлуке о Месним заједницама 
(„Службени лист Општине Бачка Па-
ланка“ број: 26/2008, 2/2010, 29/2011 и 
6/2015), Савет Месне заједнице Деспо-
тово на својој седници која је одржана 
07.05.2015. године, донео је

О Д Л У К У
 о изменама и допунама Статута 

Месне заједнице Деспотово

Члан 1.

У Статуту Месне заједнице Дес-
потово број: 8/2009. који је Савет Месне 
заједнице Деспотово донео на седници 
одржаној 10.02.2009 године,  а сагласност 
дало Општинско веће Решењем број: III-
010-9/2009  од  04.03.2009. године, члан 
11. мења се и гласи:

 „Месна заједница преко органа 
Месне заједнице, у складу са законом, 
Статутом Општине и у складу са финан-
сијским могућностима, разматра и ре-
шава питања која се односе на стварање 
бољих услова живота у месној заједници, 
у складу са овом одлуком, и то:

1. Стара се о задовољавању од-
ређених потреба грађана у об-
ласти комуналних делатности 
(путева, улица, јавног прево-
за, јавне расвете, јавних чесми 
и др.) подношењем захтева, 
иницијатива, евидентирањем 
и пријављивањем  проблема у 
овој област и сарадњом са на-
длежним органима и јавним 
предузећем којем је поверено 
обављање комуналних делат-
ности;

2. Учествује у просторном и ур-
банистичком планирању и 
усмеравању развоја насеља 
иницирањем израде или изме-
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не урбанистичких планова за 
месну заједницу;

3. Разматра задовољавање од-
ређених потреба грађана у об-
ласти васпитања, образовања, 
културе, физичке културе и 
спорта;

4. Предузима мере за очување 
и заштиту културних добара, 
заштиту и унапређење живот-
не средине, заштиту здравља 
и функционисање информи-
сања;

5. Предузима мере за ванинсти-
туционалну бригу о деци и ли-
цима у стању социјалних пот-
реба;

6. У сарадњи са надлежним ор-
ганима брине о очувању јавног 
реда и мира, заштити од пожа-
ра, елементарних и других не-
погода;

7. Иницира и разматра питања 
одржавања и уређивања нека-
тегорисаних путева на терито-
рији своје месне заједнице;

8. Зависно од заинтересованости 
и материјалних могућности 
грађана, покреће иницијативу 
за увођење самодоприноса и 
стара се о реализацији уведе-
ног самодоприноса;

9. Сарађује са установама и пре-
дузећима ради остваривања 
заједничких интереса од зна-
чаја за грађане са подручја 
месне заједнице;

10. Стара се о одржавању и ко-
ришћењу зграде месне заједни-
це;

11. Стара се о имовини која је дата 
на коришћење месној заједни-
ци,

12. Обавља и друге послове у 
складу са законом и одлуком 
Скупштине општине.“

 Члан 2.

У Статуту Месне заједнице Дес-
потово члан 12. мења се и гласи:

„Одлуком Скупштине општине 
може се Месној заједници Деспотово 
поверити вршење одређених послова из 
надлежности Општине у складу са за-
коном, уз обезбеђивање за то потребних 
средстава.

Надзор над извршењем поверених 
послова врши одељење Општинске уп-
раве Општине Бачка Паланка, надлежно 
за област из које су поверени послови“.

Члан 3.

У члану 54. Статута Месне зајед-
нице Деспотово, став 4. се мења и гласи:

„Лице које обавља послове из де-
локруга службе месне заједнице, не може 
истовремено бити члан Савета месне 
заједнице“.

Члан 4.

Овај  Одлука  ступа на снагу по 
добијању сагласности од стране Општин-
ског већа Општине Бачка  Паланка 8 дана 
од дана објављивања на огласној табли.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ДЕСПОТОВО
Број:21/2015
07. мај 2015. године
Д Е С П О Т О В О

 
Председник 

Савета Месне заједнице Деспотово,
Горан  Мирковић, с.р.
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