СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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____________________________________________________________________________________
Година XLI
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____
_____
__Брoj: 6.
_________________________________“Излази по потреби“__________________________________
52.
На основу члана 13. став 1. и 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени
гласник Републике Србије", број 110/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), члана 40. став 1. тачка 5. Статута
Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран”, број 11/2017- пречишћен текст) и члана 83. став 1.
Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран”, број 11/2015 – пречишћен
текст, 21/2015 и 2/2017), уз предходну сагласност Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде број
320-00-1820/2018-09 од 19.03.2018. године, Скупштина Општине Србобран, на 20. седници одржаној
26.04.2018. године, донела је
П Р О Г Р А М
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 2018. ГОДИНУ
I ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА
1.1. Анализа постојећег стања
1.1.1. Географске и административне карактеристике
Општина Србобран се налази у Војводини и припада Јужнобачком округу, заузима средишњи део Бачке
и простире се на површини од 284 км2. Општину чине три насеља: Србобран, Турија и Надаљ, а седиште и
уједно друштвено политички, образовни, здравствени и културни центар општине је насељено место Србобран.
Насеље Србобран лежи на 45° и 35´ северне географске ширине и 19° и 47´ источне географске
дужине. Географски положај општине је врло повољан. Овај географски простор дефинише неколико значајних
природних елемената: Бачка лесна тераса, меандри реке Криваје и ушће Криваје у Велики бачки канал.
Према последњем попису становништва од 2011. године у Општини Србобран живи 16.317 становника
(0,2% укупног броја становника Србије) у 3 насељена места, односно 57 становника на км², што је ниже од
републичког просека који износи 93 становника на км². Насеље Србобран има статус локалног центра и
градског је карактера, док су остала насеља руралног карактера и имају статус насеља–локалне (месне)
заједнице.
1.1.2. Природни услови и животна средина
Oпштина Србобран се налази у области умерено-континенталне климе са изражена четири годишња
доба. Клима је влажно-умерена, са сувим летом и хладном зимом.
Општина Србобран - климатски услови
Клима
Просечна годишња температура
Просечна темп.ваздуха (јануар)
Просечна тем.ваздуха (јул)
Годишња количина падавина

Умерено - континентална
11,85
- 1,3°C
21,4°C
586mm/год.

Табела 1: Основни климатски показатељи за Општину Србобран

Релативна влажност ваздуха током јула и августа износи 69%, са два ветровна подручја- југоисточним
ветром и северозападним ветром који обично у летњим месецима доноси освежење и падавине.
Територија општине је низија, благо нагнута ка југу (од 96 метара до 80 метара апсолутне висине), на
којој је свака стопа земљишта плодна и приступачна за обраду.
У геоморфолошком погледу на територији општине се разликују следеће целине:
а) виша лесна зараван рашчлањена речицом Кривајом северно од Великог бачког канала и
б) нижа лесна тераса јужно од Великог бачког канала.
Општина Србобран обухвата најквалитетније пољопривредно земљиште (на потезу најплоднијег
земљишта – троугао Србобран-Римски Шанчеви-Бечеј) које се простире на 26.621 ха(према подацима из
програма за заштиту уређење и коришћење пољопривредног земљишта).
У педолошком саставу земљишта преовлађују чернозем и ливадске црнице и једно је од најплоднијих у
Европи.
Површинске воде у општини су: речица Криваја, Велики бачки канал, Бељанска бара и друге мање
баре. Све воде се користе за наводњавање, а Велики бачки канал и за водни саобраћај. Од подземних вода,
највећи значај имају термалне воде са повољном температуром.
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Заштићено подручје природе III категорије- Парк природе Простор Бељанске баре представља једно од
очуваних влажних подручја, на шта јасно указује присуство бројних ретких врста флоре и фауне водених,
мочварних и влажних салањених станишта и реликтних станишта низијских тресава. Овде је забележено преко
10 биљних заједница, велики број врста инсеката, 23 врсте риба, 136 врста птица, значајан број сисара, и др.
Стање и трендови у руралним подручјима
1.1.3. Демографске карактеристике и трендови
Општа демографска ситуација на подручју општине Србобран је неповољна. Пад укупног броја
становника, ниска стопа наталитета и фертилитета, негативан природни прираштај -6,6‰ (виши од
војвођанског просека -4,7‰), као и висок индекс старења су карактеристике општинске популације .
Према попису из 2011. године, укупан број домаћинстава на подручју општине Србобран је 5.908.

Категорије
Градско становништво
Остало становништво
Укупно становништво

Број становника
12.009
4.308
16.317

% учешће
73,59
26,41
100,00

Табела 2. Структура становништва према типу насеља, 2011.

Подаци о старосној структури становништва према попису из 2011. године показују да је: 3.937
становника (24 %) популација преко 60 година, деце и омладине до 19 година има 4 357, што чини 24,40%
укупне општинске популације.
У погледу полне структуре, од укупног броја пописаног становништва, жене чине 51,7 % , а мушкарци
48,3% (највеће учешће 8,8% имају мушкарци старости између 45-49 година, док је учешће жена исте старосне
категорије 7,5%.)
Општина Србобран је мултиетничка заједница у којој равноправно живе и раде представници
различитих националних заједница.
Карактеристика србобранског, као и војвођанског подручја је значајна промена у демографским
структурама руралних простора, што као резултат има "премештање репродукције становништва" из сеоских у
градске средине.
Регионална анализа продуктивности рада у пољопривреди Општине показује да постоје изузетни
пољопривредни ресурси, нарочито у руралном делу, те се становништво ипак, помало враћа на пољопривредно
тле, у жељи да се пољопривредна производња, као велика база привреде, поново подигне на некадашњи ниво,
и у складу са модернизацијом и увођењем модерних технологија, као нпр. у Европи.
Уситњеност поседа (2-5ха) и сељачких газдинстава је једна од карактеристика целокупне
пољопривреде, недостатак модерне технологије у пољопривреди такође говори о чињеници да иако постоје
изузетни природни ресурси, просечни приноси и даље заостају за европским приносима. У области руралног
развоја планира се управљање заједничком пољопривредном политиком. Мала величина поседа и неповољна
поседовна структура онемогућавају ефикасно коришћење савремене пољопривредне механизације и не
мотивишу да се баве искључиво пољопривредном производњом.
Подручје Општине Србобран има регистрована пољопривредна газдинстава у области сточарске и
ратарске производње, али је и даље присутна карактеристика уситњености пољопривредне производње, тј.
највећи број пољопривредних газдинстава располаже са свега око 3ха пољопривредне површине.
1.1.4. Диверсификација руралне економије
Према степену привредне развијености, општина Србобран припада групи недовољно развијених
јединица локалне самоуправе, чији степен развијености је у распону 60% - 80% републичког просека.
Структура привреде је такође неповољна, с обзиром на високо учешће пољопривреде у односу на учешће
индустрије у поређењу са јужно-бачким округом или са АП Војводином. Тренутно у општини послује мали број
микро, малих и средњих предузећа у приватном власништву. У оквиру индустрије, присутна је текстилна
индустрија, хемијска, производња грађевинског материјала. Анализом просторног размештаја увиђа се
концентрација у општинском центру, док су у насељеним местима Турија и Надаљ заступљена пољопривреда, а
потом и услужне делатности.
Трговина на подручју општине Србобран је добро развијена. Обзиром на високо учешће пољопривреде у
укупној структури привреде, највише се тргује аграрним производима, и то првенствено ратарским
производима. Пласман пољопривредних производа обавља се углавном посредством земљорадничких задруга.
Трговину робом широке потрошње обавља неколико трговинских предузећа која према укупном броју
запослених (али и других критеријума дефинисаним Законом о рачуноводсту и ревизији) припада категорији
малих предузећа. Ту су и самосталне трговачке радње - предузетничке радње.
На подручју општине Србобран, тренутно је регистровано укупно 119 привредних друштава и то: у
Србобрану 97, у Турији 15 и 7 привредних друштава у Надаљу - 1,38 предузећа на 1.000 становника, што је
знатно ниже у односу на републички просек који износи 9,16 предузећа на 1.000 становника. Према структури
делатности, свега 30-так (малих) предузећа бави се производњом, око 11% од укупног броја гајењем жита и
других усева и засада, док остало чини трговина и различите услуге. Укупан број регистрованих
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предузетничких радњи на подручју Општине износи 528 - највише је у Србобрану (430 или 81,5%), затим у
Турији (56 - 10,6%) и у Надаљу - 41 радња или 7,9 одсто). Према делатности, доминирају трговина и услуге.
На основу анализе расположивих података прикупљених из Националне службе за запошљавање, као и
Републичког завода за статистику, као и на основу података Синдиката, оцењује се да је ниво запослености на
подручју општине Србобран низак. У 2011. години, од укупно 11.170 радно способна становника са територије
општине Србобран, на евиденцији НСЗ било је 3.019 лица (33,7%).
Према најновијем билтену НСЗ који је
изашао у новембру 2017. године, број незапослених лица на евиденцији службе износи 1.851 .
Oпштина Србобран располаже низом компаративних предности за развој туризма. Поред јединственог
природног локалитета, парка природе „Бељанска бара“, у непосредној близини се налази и парк природе „Стара
Тиса“ код Бисерног острва, a ту су и културно-историјски споменици, цркве из 18. века, аухтони салаши и етно
куће, као и традиционалне културне манифестације по којима је ово подручје надалеко познато.
1.1.5. Рурална инфраструктура
Општина Србобран је подједнако удаљена од три државне границе (75км) са Румунијом, Мађарском и
Хрватском. Са привредним центрима у околини (Врбас, Бечеј, Нови Сад) повезана је саобраћајницама,
магистралним и регионалним путевима. Аутопут- државни пут првог А реда број A1; магистрални путеви–
државни пут првог Б реда број 15 и –државни пут другог А реда број 100, као и регионални путеви –државни
пут другог А реда број 115 и –државни пут другог А реда број 102, омогућавају општини Србобран изузетно
добру повезаност са окружењем и суседним државама.
Комунална инфраструктура подразумева водоводну и гасоводну мрежу, електричну мрежу,
телекомуникације и услуге одношења отпада.
На подручју Општине Србобран водоводна мрежа има дужину од 183,43 км, а канализациона мрежа
дужину од 3 км.
Водоснабдевање и канализација- Градско насеље Србобран за јавно водоснабдевање становништва и
индустрије користи два изворишта. Снабдевање индустријске зоне је решено засебним водоводним системом, а
локација изворишта налази се на јужној страни канала Бечеј-Богојево, са западне стране државни пут првог А
реда број A1.
Као посебан проблем истиче се проблем одвођења отпадних и атмосферских вода, јер сем делимично у
центру Србобрана, канализациона мрежа у општини није изграђена
Термоенергетска инфраструктура- На простору опшине Србобран, гасификована су насељена места. У
функцији су следећи гасоводи: разводни гасовод средњег притиска за насеља Турија и Надаљ; разводни
гaсовод РГ 04-15 Госпођинци–Сомбор; разводни гасовод РГ 02-04 од РГ 04-15 и ДГ02-02 до ГМРС "Србобран",
магистрални гaсовод Госпођинци–СГС Србобран ДГ-02-02; бушотински гасоводи;
Када је у питању електрична мрежа, може се рећи да је електрификацијом покривена целокупна
територија Општине Србобран.
Снабдевање електричном енергијом потрошача у општини Србобран, обезбеђено је из два извора. Већи
део конзума из трафо станице ТС 220/110/35 kV "Србобран", снаге 20MVA, која се налази на подручју Општине,
а мали део конзума, у западном делу Општине, из трафостанице ТС 110/20 kV "Врбас1" која се налази на
теритотији општине Врбас. Примарна дистрибуција електричне енергије, готово целој територији
административног подручја општине Србобран, врши се са енергетског трансформатора преносног односа
110/35 kV/kV, инсталисане снаге 20MVA.
У погледу телекомуникација, на подручју Општине постоје три мобилна оператера: "Телеком", "Теленор"
и "Вип", као и "Телеком-Орион", те је целокупна територија Општине обезбеђена фиксном и мобилном
телефонијом, поштанским саобраћајем, приступом интернету и јавним информисањем.
Услуге одношења отпада такође су организоване на подручју општине Србобран и активно се обављају
са специјалним комуналним возилима, те се по предвиђеном редоследу празне канте за отпатке у сва три
насељена места, као и са јавних површина, а истовремено се врши уређивање тргова и одржавање зелених
површина.
У погледу социјално-здравствене инфраструктуре, на територији Општине постоји здравствена установа
Дом здравља "Доктор Ђорђе Бастић" са три објекта у сва три насељена места.
Преносну и дистрибутивну мрежу, у циљу квалитетног и сигурног снабдевања електричном енергијом
потрошача, потребно је ревитализовати и обезбедити сигурно напајање. Електродистрибутивна мрежа ће се
развијати према потреби развоја корисника, односно потрошача у насељима Општине уз планско опремање
мреже. Постојећи капацитети и изграђеност гасоводне инфраструктуре на подручју локалне заједнице су на
задовољавајућем нивоу, али пружају могућност њеног даљег развоја и проширења у циљу обезбеђења земног
гаса за све кориснике на предметном подручју и боље експлоатације земног гаса. Такође, у наредном планском
периоду потребно је стимулисати развој и коришћење обновљивих облика енергије, чиме би се знатно утицало
на побољшање животног стандарда и заштиту и очување природне и животне средине.
Показатељи развоја пољопривреде
1.1.6. Пољопривредно земљиште
Када се узме у обзир чињеница да површина коришћеног пољопривредног земљишта у Србобрану
обухвата 96,7% од укупне територије, што је податак импозантан чак и за Војводину, могло би се рећи да је
Србобран најизразитија пољопривредна општина у целој Србији са својих 27.476 хa (према подацима
републичког завода за статистику из 2012. године) коришћеног пољопривредног земљишта. Осим тога,
традиција ратарске и повртарске производње је изузетно дуга и богата. Од велепоседничке породице
Дунђерских, преко ''Елана'' и ''Пионира'', пољопривреда, а нарочито ратарство, повртарство и производња
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семенске робе, представљали су дуго окосницу развоја општине и врхунска достигнућа у овој области у целој
регији.
У структури пољопривреде, најзаступљенија је земљорадња - индустријско биље и жита узгајају се на
готово 90 одсто укупне расположиве обрадиве површине. Према количини производње (приносима) код
индустријског биља доминира соја, а потом шећерна репа и мање површине сунцокрета и уљане репица, док
код житарица најзаступљније културе су кукуруз, пшеница, јечам и остала жита (овас, раж и
махунарке).Повртарством се бави укупно 123 газдинства на површини од око 30 ха, а парадајз, црни лук,
паприка, купус и кељ и карфиол су најчешће повртарске културе. Пољопривредна механизација (трактори и
комбајни) у употреби су и више од десет година.
На основу дефинисања педолошког састава, типске припадности и производне вредности земљишта,
као и уз адекватан план и програм локалног економког развоја и подршке, могуће је у потпуности искористити
пољопривредни потенцијал на овом подручју.
Tабела 3. Преглед површина пољопривредног земљишта у државној својини по катастарским општинама из
септембра 2016. године

КО
Србобран
Турија
Надаљ 1
Надаљ 2
Укупно:

Укупно пољ. земљиште у државној својини Планирано за закуп и коришћење
2.088,4145
2.088,4145
63,4492
63,4492
50,8541
50,8541
5,7803
5,7803
2.208,4981
2.208,4981

Према подацима, којима располажемо, на подручју општине Србобран изграђено је 3.437 ха система за
наводњавање што чини 12,09 % од укупне површине. Одржавање система за наводњавање врше власници,
односно корисници пољопривредног земљишта.
На подручју политичке општине Србобран налазе се шест подсистема за одводњавање и то: ББ, ТуријаНадаљ, Турија-НадаљII, Јегричка 2, Криваја 2 и Бељанска бара. Међутим, исто тако потребно је извршити
допројектовање, у смислу одводњавања, дела површина која су угрожена од подземних вода као нпр. „Јарош“,
„Бели Јарош“, „Антена“ и др. Површина под цевном дренажом је унутар система за одводњавање и
наводњавање.“
1.1.7. Вишегодишњи засади
Под воћњацима, плантажним и екстензивним, налази се 65,85 ха пољопривредног земљишта, а највише
се узгаја вишња, кајсија, јабука и крушка. Винограде поседује укупно 8 газдинстава (2,12 ха), а
најзаступљеније су сорте вина са географским пореклом и остале винове сорте.
1.1.8. Сточни фонд
Када је реч о сточарству, постоје 298 регистрованих пољопривредних газдинстава који се баве узгојом
животуња. Најише су заступљена мала газдинства са величином стада од 3-9 грла, највише је заступљен тов
свиња, говеда, оваца и живине.
1.1.9. Механизација, опрема и објекти
Пољопривредна механизација (трактори и комбајни) у употреби су и више од десет година. Тракторе
поседује 834 регистрована пољопривредна газдинства, а комбајне поседује 129 регистрованих пољопривредних
газдинстава.
Пољопривредна газдинства на подручју Општине осавремењују пољопривредну механизацију новим
технологијама, као и објекте за смештај стоке, складиштење репроматеријала и стајњака, те финалних
пољопривредних производа на бази подршке у пољопривреди, у смислу нових набавки машина (прикључних и
погонских) модерних стаја, као и силоса и подних складишта за житарице и друге пољопривредне производе.
1.1.10. Радна снага
Радна снага у пољопривредним газдинствима најчешће има сезонски карактер запошљавања, али у
новије време добија и стални карактер запошљавања.
Према подацима пописа пољопривреде из 2012. године са званичног сајта завода за статистику,
структура запослених на пољопривредним газдинствима представљена је у табели 4.
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Радна снага на газдинствима, број лица
Породична
газдинства

Правна лица и
предузетници

Број
Број
породичних Укупн бр.
Број правних
газдинстава
стално
газдинстава носилаца
лица и
запослени
газдинства
предузетника

Општина Србобран
Надаљ
Србобран
Турија

1941
325
1195
421

1915
322
1177
416

3027
524
1902
601

26
6
14
6

26
3
18
5

Укупан број
запослених

511
32
397
82

Табела 4. Структура запослених на пољопривредним газдинствима у општини Србобран

1.1.11. Структура пољопривредних газдинстава
Према подацима Управе за аграрна плаћања, у 2017. години структура пољопривредних газдинстава
према биљној култури која се узгаја представљена је у табели 5.
Пољопривредна култура која се
узгаја на газдинствву

Број газдинстава која се баве
конвенционалном производњом

Број газдинстава која се баве
органском производњом

913
1058
94
7
123
84
18
2

1
1
0
0
1
0
0
0

2.299

3

1.Житарице
2.Индустријско биље
3.Крмно биље
4.Ароматично и лековито биље
5.Поврће
6.Воће и грожђе
7.Садни материјал и хортикултура
8.Необрађено земљиште
Укупно:

Табела 5. структура пољопривредних газдинстава према биљној култури која се узгаја у 2017. години.

Док је структура пољопривредних газдинстава према групи животиња која се узгајају у 2017. години
представљена у табели 5.

Табела 6. Структура пољопривредних газдинстава према групи животиња која се узгајају у 2017. години
1.1.12. Производња пољопривредних производа

Група животиња

1.Говеда
2. Овце и козе
3.Свиње
4.Коњи, магарци, муле и мазге
5.Живина и птице
6.Пчелиња друштва- кошнице
7.Рибе
8.Животиње остале
Укупно:

Конвенционална
производња
(шифра)

21.1.
21.2.
21.3.
21.4.
21.5.
21.6.
21.7.
21.8.

Број газдинстава
која се баве
конвенционалном
производњом

121
57
65
4
14
36
0
1
298

Органска
производња
(шифра)

22.1
22.2.
22.3.
22.4.
22.5.
22.6.
22.7.
22.8.

Број газдинстава
која се баве
органском
производњом

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Пољопривредна сетвена производња на подручју Општине може се посматрати кроз остварене просечне
приносе у 2017. години на подручју Општине.
Тако просечни остварени принос најважнијих сетвених ратарских култура у 2017. години( према
подацима полјопривредне стручне службе из Врбаса за подручје општине Србобран) износи: за пшеницу 6,0
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т/ха; за кукуруз 4,0 т/ха; за соју 1,8 т/ха; за сунцокрет 3,5 т/ха; за шећерну репу 40,0 т/ха,за уљану репицу
3,5т/ха.
На основу свега наведеног, види се да постоје општи услови за пољопривредну производњу, али су
температуре и падавине условиле да производња ове године није на нивоу просека, а самим тим приноси на
свим локалитетима су нижи, а на појединим локалитетима није дошло ни до скидања усева због економске
неоправданости.
Редни број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Биљна врста
Озима пшеница
Раж
Озими јечам
Овас
Уљана репица
Јара пшеница
Јари јечам
Кромпир
Дуван
Кукуруз
Шећерна репа
Сунцокрет
Соја
Луцерка
Крмно биље
Поврће
УКУПНО

Површина ( ха )
5130
15
576
11
50
200
100
60
10
12500
1100
1600
5000
50
120
150
26672

Табела 7. Засноване површине – Општина Србобран 2017

1.1.13. Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника
На подручју општине има 8 регистрованих задружних организација које активно функционишу, и то:
ОЗЗ-Србобран-, ОЗЗ Златно зрно Србобран ,ОЗЗ Чаба Иштван Србобран ОЗЗ-Надаљ-, Земљорадничка задруга
Дебељачки Надаљ, ОЗЗ-Turija, ОЗЗ Тренд Турија, ОЗЗ Тера Нова Турија, као и шест привредних друштава са
0111 шифром делатности: Џоња аграр доо, Доо Агро Јоца Надаљ, Туринка доо, Агросимса доо Србобран, Пионир
ад Србобран, DEMAX доо. Задатак ангажовања задруга је унапређење пољопривредне производње.
На подручју општине такође постоје и удружења пољопривредника, а то су: Удружење пчелара
"Сунцокрет", Удружење "Бачки воћари и виноградари","Удружење пољопривредника Србобран-Сентомаш" , која
такође доприносе бољој организованости пољопривредне производње у сектору пољопривреде.
1.1.14. Трансфер знања и информација
На подручју општине Србобран информисаност и знање за добро функционисање система у
пољопривреди преноси се најчешће путем разних обука организованих од стране стручног кадра. Општина
доприноси веома доброј информисаности крајњим корисницима, најчешће путем јавног информисања о
актуелностима у пољопривреди.
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
Табела 8. Мере кредитне подршке

Редни
број

Назив мере

1.

Суфинансирање камата
за пољопривредне
кредите
УКУПНО

Шифра
мере

Планирани
буџет за
текућу годину
без пренетих
обавеза (у
РСД)

Износ
подстицаја по
јединици
мере
(апсолутни
износ у РСД)

2.000.000,00

/

Износ
подстицаја по
кориснику
(%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)

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

100.2.1

2.000.000,00

100%

Није
дефинисан

Пренете
обавезе
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Табела 9. Мере руралног развоја

Ре
д.
Бр.

1.

Назив мере

Инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава

Економске активности у циљу
подизања конкурентности у смислу
додавања вредности кроз прераду
као и увођење и сертификацију
2. система квалитета хране, органских
производа и производа са ознаком
географског порекла на
газдинствимa

Шифра
мере

101

304

УКУПНО

Планирани
Износ
буџет за текућу подстицаја по
годину без
кориснику
пренетих
(%)
обавеза (у
(нпр. 30%
РСД)
50%, 80%)

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

Пренете
обавезе

1.000.000,00

до 100%

500.000,00

/

1.000.000,00

до 100%

500.000,00

/

4.000.000,00
Табела 10. Табеларни приказ планираних финансијских средстава
Буџет

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
Планирана средства
Планирана средства
Планирана средства
кредитне подршке и
Пренете обавезе

за кредитну подршку
за подстицаје мерама руралног развоја
за посебне подстицаје
за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања,
у оквиру мера руралног развоја

Вредност у РСД

4.000.000,00

/
2.000.000,00
2.000.000,00
/
/
/

1.1.15. Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике
Циљ ових мера је развој и унапређење пољопривредне производње и руралног развоја на територији
општине Србобран, кроз подстицаје за развој пољопривреде, односно за примарну пољопривредну производњу.
Такође, сврха ових мера је и унапређење руралне економије, оснаживање и равномеран развој
пољопривредних газдинстава и квалитета руралног становништва кроз повећану конкурентност малих
пољопривредних произвођача, мотивисање руралног становништва да активно учествује у друштвеном животу,
развоју заједнице, побољшању животних услова, као и социјална димензија.
Реализација Програма, односно дефинисане мере, допринеће:
- повећању продуктивности газдинства
- смањењу производних трошкова
- побољшању конкурентности породичних пољопривредних газдинстава.
Потенцијални корисници мера подршке су физичка лица са територије Општине: носиоци регистрованих
пољопривредних газдинстава са активним статусом.
1.1.16. Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја
По усвајању Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја за територију општине Србобран за 2018. годину од стране Скупштине општине Србобран, Програм се
објављује на званичном општинском сајту. Информисање потенцијалних корисника о мерама Програма врши се,
такође, путем локалних медија, штампањем брошура, плаката. Информисање потенцијалних корисника врши се
и непосредним контактом у просторијама Општинске управе (у даљем тексту: Општинска управа).
1.1.17. Мониторинг и евалуација
Општинска управа обавља послове на изради предлога Програма и реализације мера након усвајања од
стране Скупштине Општине. Током периода реализације Програма, мониторинг и евалуацију врши Општинска
управа и Комисија за праћење реализације мера Програма подршке, као радно тело, коју формира Председник
Општине Србобран (у даљем тексту: Председник Општине), на предлог општинског већа.
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II ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА
2.1. Назив и шифра мере: Кредитна подршка - 100.2
100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите
2.1.1. Образложење
У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развој (Сл. гласник РС бр. 10/13,
142/14, 103/15 и 101/16) јединице локалне самоуправе могу да утврђују мере кредитне подршке. Кредитна
подршка ће се реализовати суфинансирањем камата за пољопривредне кредите.
Предложена мера ће обезбеђењем повољнијих кредитних услова пољопривредним произвођачима,
допринети бржем развоју и унапређењу пољопривредне производње и руралног развоја на територији Општине,
кроз унапређење услова на тржишту кредита које одобравају банке корисницима кредита намењених
подстицају развоја пољопривреде, односно за примарну пољопривредну производњу - набавку обртних
средстава. Такође, сврха ових мера је и унапређење руралне економије, оснаживање и равномеран развој
пољопривредних газдинстава кроз повећану конкурентност малих пољопривредних произвођача. Ова мера је у
складу и са националном и са локалном аграрном политиком, односно Стратегијом пољопривреде и руралног
развоја Републике Србије за период 2014-2024. године (у даљем тексту: Стратегија). Кредитна подршка путем
суфинансирања камате за пољопривредне кредите представља меру којом се пољопривредним газдинствима
омогућава лакши приступ коришћењу кредита код пословних банака и на тај начин се стварају повољни
економски услови за обезбеђење неопходних инпута за постојећу производњу.
2.1.2. Циљеви мере
Позитиван утицај намењен подстицају пољопривреде и руралног развоја, и то примарне пољопривредне
производње, повећања конкурентности малих пољопривредних произвођача, стабилизације дохотка и
прилагођавања тржишним условима.
2.1.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој
Мера је у складу са Националним програмом за пољопривреду за период 2018-2002.године („Службени
гласник РС”, број 120/17 од 30. децембра 2017. године).
2.1.4. Крајњи корисници
Корисници подстицајних средстава могу бити физичка лица са пребивалиштем на територији Општине
која имају регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са
активним статусом на територији општине Србобран.
2.1.5. Економска одрживост
Економску одрживост улагања кроз одређену форму бизнис плана или пројекта подносилац захтева ће
достављати банкама са којима Општина склопи Споразум о кредитирању пољопривредне производње. Општина
дефинише намену коришћења кредитних линија и даје сагласност на намену кредита.
2.1.6. Општи критеријуми за кориснике
Потребно је да корисник буде власник пољопривредног газдинства са активним статусом које је
регистровано на територији општине Србобран.
2.1.7. Специфични критеријуми
Потребно је да корисник програма има пребивалиште на територији Општине Србобран.
2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра инвестиције

100.2.1

Назив инвестиције

Суфинансирање камата за пољопривредне кредите

2.1.9. Критеријум селекције
Критеријум селекције се не примењује при реализацији ове мере, већ се средства одобравају по
редоследу пријема потпуних захтева, односно одобрених кредитних линија од стране изабране пословне банке,
до утрошка средстава.
2.1.10. Интензитет помоћи
Интензитет помоћи за суфинансирање камата за пољопривредне кредите је 100% од укупне камате код
краткорочних кредита од 12 или 18 месеци (субвенције на име суфинансирања камата за кредитирање
пољопривредне производње - набавку обртних средстава, опреме и механизације) преко комерцијалних банака.
2.1.11. Индикатори-показатељи
редни број

Назив показатеља
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1.

Број корисника кредитних линија са суфинасираном каматом

2.

Укупан износ ангажованих средстава

2.1.12. Административна процедура
У циљу реализације утврђених мера кредитне подршке - Субвенције на име суфинансирања камата за
кредитирање пољопривредне производње - набавку обртних средстава, опреме и механизације, Општинска
управа ће објавити јавни позив банкама, за пословну сарадњу на спровођењу наведене мере.
Јавни позив биће објављен на званичној интернет страници Општине, www.srbobran.rs, и њиме ће бити
утврђени услови и начин коришћења подстицајних средстава, као и рок до којег банке треба да поднесу пријаву
о прихватању сарадње на реализацији наведене мере подршке.
По добијању пријаве о прихватању услова из Програма подршке, Општинска управа ће са банкама
закључити споразум о међусобним правима и обавезама у реализацији мере подршке - субвенције на име
суфинансирања камата за кредитирање пољопривредне производње - набавку обртних средстава, опреме и
механизације (у даљем тексту: Споразум).
Након закључења Споразума са банкама, Општинска управа ће објавити јавни позив пољопривредним
газдинствима са територије Општине за доделу подстицајних средстава на званичној интернет страници
Општине, www.srbobran.rs Овим позивом ће бити утврђени услови, потребна документација и поступак
остваривања права на доделу подстицајних средстава.
Након пријема и обраде појединачних захтева Општинска управа подносиоцу захтева за
субвенционисање камате за кредитирање пољопривредне производње - набавку обртних средстава, опреме и
механизације, доставља обавештење, односно сагласност да може започети поступак тражења кредита код
банака које су прихватиле услове из овог програма, односно са којима је закључен Споразум.
По добијању сагласности, и пошто утврди да подносилац захтева испуњава све услове за добијање
кредита у утврђеном износу, банка ће са подносиоцем захтева закључити Уговор о кредиту.
Средства предвиђена овом подстицајном мером одобраваће се према редоследу достављања захтева од
стране банака за исплату обавезујућег дела камате за одобрене кредите по склопљеним уговорима, до утрошка
средстава обезбеђених за ову намену.
Захтев за исплату дела камате у висини 100% за одобрене кредите, а у складу са потписаним
Споразумом, банке су у обавези да доставе Општинској управи у року од 10 дана од дана закључења уговора о
кредиту, са свом потребном документацијом (Уговор о кредиту, план отплате кредита и обрачун камате који се
односи на обавезу Општинске управе).
Општинска управа ће средства за субвенције на име суфинансирања камате на кредите, по одобреним
захтевима, пребацивати на рачун банака у року од 30 дана од дана достављања захтева за пренос средстава, са
потребном документацијом.
Сав ризик одобрења и наплате кредита од регистрованих пољопривредних газдинстава сносе банке.
Уколико корисник кредита пре времена отплати остатак главнице кредита, банке ће Општини извршити
повраћај дела унапред плаћене годишње камате за обрачунски период који није покривен коришћењем
кредита.
Дакле, избор пословне банке са најповољнијим условима кредитирања извршиће се путем јавног позива,
као и избор индивидуалног пољопривредног газдинства.
Програм подршке спроводи Општинска управа.
Корисници подстицајних средстава су у обавези да наменски користе кредит одобрен од стране банака
за чију камату се одобравају субвенције на име суфинансирања камата на кредите од стране Општине, односно
Општинске управе.
Контролу наменског коришћења средстава вршиће Комисија коју ће образовати Председник Општине.
Уколико се утврди да кредит није наменски искоришћен или је делимично наменски искоришћен, кредит
се проглашава доспелим тако што се целокупна главница и припадајућа редовна и законска затезна камата за
цео период коришћења кредита наплаћује од корисника кредита, укључујући и цео износ субвенције на име
суфинансирања камате на кредите од стране Општине, односно Општинске управе, са обрачунатом законском
затезном каматом. После наплате укупног дуга од корисника, банке преносе на рачун буџета Општине укупан
износ камате који је суфинансиран заједно са законском затезном каматом.
2.2. Назив и шифра мере: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава - 101
2.2.1. Образложење
Природно-географски ресурси и друштвене карактеристике општине Србобран пружају могућност за
развој и унапређење пољопривредне производње. Ова мера је у складу са националном политиком, односно у
складу је са Стратегијом одрживог развоја општине Србобран 2014-2020.
Улагањем у опрему долази до техничко-технолошке опремљености пољопривредних газдинстава.
Путем реализације ове мере доћи ће до повећања стабилности дохотка пољопривредних газдинстава.
2.2.2. Циљеви мере
Реализација ове мере позитивно утиче на интензивније коришћење и заштиту пољопривредних
земљишних ресурса у Општини Србобран.,
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2.2.3. Везе са мерама Националног програма за рурални развој
Није применљиво.
2.2.4. Крајњи корисници
Крајњи корисници средстава ове мере су пољопривредна газдинства која се баве сточарством,
пољопривредни произвођачи - физичка лица која се баве биљном производњом, и пољопривредна газдинства
која се баве пчеларством.
2.2.5. Економска одрживост
За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској одрживости
улагања.
2.2.6. Општи критеријуми за кориснике
Потребно је да корисник има пребивалиште на територији Општине Србобран и да буде власник
пољопривредног газдинства са активним статусом које је регистровано на територији општине Србобран.
2.2.7. Специфични критериуми
Потребно је да корисник програма има пребивалиште на територији Општине Србобран.
Такође за ову меру Програма газдинства у различитим секторима пољопривредне производње морају
испуњавати и следеће специфичне критеријуме:
Сектор млека:
- Пољопривредна газдинства поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ 1 - 19
млечних крава;
Сектор меса:
- У Регистру објеката (у складу са Правилником о регистрацији, односно одобравању објеката за узгој,
држање и промет животиња- Службени гласник РС, 36-2017) имају регистроване објекте са капацитетима за
тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мање од 150 грла приплодних оваца/коза и/или мање од 30 приплодних
крмача и/или мање од 100 товљеника свиња у турнусу и/или од 1.000-3.999 бројлера у турнусу.
Сектор производње воћа, грожђа, поврћа, хмеља и цвећа:
- Имају: мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља; односно мање од 5 hа другог воћа, односно 0,1- 50 hа
цвећа, односно 0,2-100 hа винове лозе.
- Имају мање од 0,5 hа пластеника или мање од 3 hа производње поврћа на отвореном простору
Остали усеви (житарице, уљарице, шећерна репа):
- Пољопривредна газдинства која имају имају мање од 50 ха земљишта под осталим усевима.
- За инвестиције за набавку
машина и опреме за наводњавање прихватљиви корисници су
пољопривредна газдинства која имају мање од 100 ха земљишта под осталим усевима.
Сектор пчеларства:
-прихватљиви корисници треба да имају 5-500 кошница.
2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра инвестиције

101.1.3.

101.1.5.

101.2.4.
101.4.2.
101.4.3.
101.4.6.
101.4.8.
101.4.19.
101.4.20.
101.4.21.
101.4.22.
101.4.23.
101.4.24.
101.4.25.
101.4.26.

Назив инвестиције

Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе,
материјале и инсталације
Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња
(млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за
концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за
кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну
храну; косилице; превртачи сена)
Изградња/реконструкција као и опремање објеката за гајење крмача и производњу
прасади за тов
Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку
производњу
Подизање, набавка и опремање система противградне заштите у воћњацима и
вишегодишњим засадима
Набавка опреме и уређаја за додатно осветљење и засењивање биљака при
производњи у заштићеном простору
Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање (са фолијом)
Машине за примарну обраду земљишта
Машине за допунску обраду земљишта
Машине за ђубрење земљишта
Машине за сетву
Машине за садњу
Машине за заштиту биља
Машине за убирање односно скидање усева
Машине за транспорт
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Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева
Набавка нових пчелињих друштава
Набавка опреме за пчеларство
Машине за примарну обраду земљишта
Машине за допунску обраду земљишта
Машине за ђубрење земљишта
Машине за сетву
Машине за садњу
Машине за заштиту биља

2.2.9. Критеријуми селекције
При реализацији ове мере предвиђено је рангирање потенцијалних корисника према следећим
критеријумима селекције:
- предност имају мала пољопривредна газдинства
- предност имају пољопривредна газдинства која имају дужи период активног статуса
- предност имају млади пољопривредници старости од 18 до 40 година.
- предност имају жене пољопривредници
- предност имају подносиоци захтева који имају веће сопствено учешће у инвестицији.
Систем бодовања према критеријумима селекције биће ближе прописан посебним правилником који ће
донети Општинско веће Општине Србобран.
2.2.10. Интензитет помоћи
Општинска управа ће финансирати инвестицију која се односи на опрему за хладњаче, машине и опрему
за сушање воћа, поврћа, у максималном износу 100% учешћа.
2.2.11. Индикатори – показатељи
Редни број

1.

Назив показатеља

Укупан број пољопривредних газдинстава који су новом опремом или новоизграђеним
објектима за смештај животиња унапредили своју производњу

2.2.12. Административна процедура
У циљу реализације утврђене мере, Општинска управа ће објавити јавни позив пољопривредним
произвођачима.
Јавни позив ће бити објављен на званичној интернет страници Општине, www.srbobran.rs, и њиме ће
бити утврђени услови, начин коришћења подстицајних средстава, потребна документација (извод из Регистра
пољопривредних газдинстава, извод из листа непокретности РГЗ - Службе за катастар непокретности Србобран
не старији од 6 месеци од дана објављивања јавног позива или Уговор о закупу пољопривредног земљишта,
докази о набавци заштитне опреме и опреме за наводњавање), као и рок за подношења пријава.
Поднете пријаве разматра Комисија коју образује Председник, а чине је председник и два члана.
Комисија разматра благовремене пријаве и сачињава предлог Одлуке о одабиру пољопривредних произвођача,
док коначну Одлуку о избору доноси Председник.
Са изабраним пољопривредним произвођачима, закључује се уговор којим се уређују међусобна права и
обавезе изабраних учесника и Општине.
2.3. Назив и шифра мере: Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу
додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система квалитета хране,
органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима - 304
2.3.1. Образложење
Природно-географски ресурси и друштвене карактеристике општине Србобран пружају могућност за
развој и унапређење пољопривредне производње. Ова мера је у складу са националном политиком, односно у
складу је са Стратегијом одрживог развоја општине Србобран 2014-2020.
Улагањем у опрему долази до техничко-технолошке опремљености пољопривредних газдинстава.
Путем реализације ове мере доћи ће до повећања стабилности дохотка пољопривредних газдинстава.
2.3.2 Циљеви и мере
Реализација ове мере позитивно утиче на економски и социјални развој руралне средине:
- подизање стандарда живота у руралној средини и пољопривредних произвођача кроз повећање и
стабилност дохотка пољопривредних газдинстава
- повећања запошљавања руралног становништва
- подизање конкурентности производње и подизања квалитета производа
- боље коришћење расположивих ресурса
2.3.3. Везе са мерама Националног програма за рурални развој
Није применљиво.
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2.3.4 Крајњи корисници
Крајњи корисници средстава ове мере су пољопривредни произвођачи који се баве производњом и
прерадом воћа, поврћа.
2.3.5. Економска одрживост
За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској одрживости
улагања.
2.3.6. Општи критеријуми за кориснике
Потребно је да корисник буде власник пољопривредног газдинства са активним статусом које је
регистровано на територији општине Србобран.
2.3.7. Специфични критеријуми
Потребно је да корисник програма има пребивалиште на територији Општине Србобран
2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра инвестиције

304.3.5.1.
304.5.3.2.
304.5.3.3.
304.5.3.4.
304.5.5.1.
304.5.5.2.

Назив инвестиције

Набавка нове опреме и уређаја за сушење воћа, поврћа игрожђа као и њихових
производа
Набавку нове опреме и уређаја зa зaмрзaвaњe воћа и поврћа, као и њихових
производа Набавку нове опреме и уређаја за бланширање, пастеризацију и стерилизацију
производа Набавку нове опреме за пријем воћа, поврћа и грожђа као и прераду, пуњење и
паковање њихових производа Набавка опреме и уређаја за сушење гајеног зачинског лековитог и ароматичног
биља, као и њихових производа
Набавка опреме за прераду гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља као и
њихових производа

2.3.9. Критеријуми селекције
При реализацији ове мере предвиђено је рангирање потенцијалних корисника према следећим
критеријумима селекције:
- предност имају мала пољопривредна газдинства
- предност имају пољопривредна газдинства која имају дужи период активног статуса
- предност имају млади пољопривредници старости од 18 до 40 година.
- предност имају жене пољопривредници
- предност имају подносиоци захтева који имају веће сопствено учешће у инвестицији.
Систем бодовања према критеријумима селекције биће ближе прописан посебним правилником који ће
донети Општинско веће Општине Србобран.
2.3.10. Интензитет помоћи
Општинска управа ће финансирати инвестицију која се односи на опрему за хладњаче, машине и опрему
за сушање воћа, поврћа у максималном износу до 100% учешћа.
2.3.11. Индикатори – показатељи
Редни број

1.

Назив показатеља

Укупан број пољопривредних газдинстава који су новом опремом унапредили своју производњу

2.3.12. Административна процедура
У циљу реализације утврђене мере, Општинска управа ће објавити јавни позив пољопривредним
произвођачима.
Јавни позив ће бити објављен на званичној интернет страници Општине, www.srbobran.rs, и њиме ће
бити утврђени услови, начин коришћења подстицајних средстава, потребна документација (извод из Регистра
пољопривредних газдинстава, извод из листа непокретности РГЗ - Службе за катастар непокретности Србобран
не старији од 6 месеци од дана објављивања јавног позива или Уговор о закупу пољопривредног земљишта,
докази о набавци опреме), као и рок за подношења пријава.
Поднете пријаве разматра Комисија коју образује Председник, а чине је председник и два члана.
Комисија разматра благовремене пријаве и сачињава предлог Одлуке о одабиру пољопривредних произвођача,
док коначну Одлуку о избору доноси Председник.
Са изабраним пољопривредним произвођачима, закључује се уговор којим се уређују међусобна права и
обавезе изабраних учесника и Општине.
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Табела10: Идентификациона карта и општи подаци и показатељи
Назив показатеља

Вредност, опис показатеља

Извор података, година

ОПШТИ ПОДАЦИ
Табела: Идентификациона карта и
општи подаци и показатељи
Аутономна покрајина

АПВ

Устав РС

Регион

Војводина-Северна Србија

рзс*

Област

Јужнобачки округ

рзс*

Град или општина

Општина Србобран

рзс*

Површина

284 км²

рзс*

Број насеља

3

рзс*

Број катастарских општина

4

рзс*

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

Правилник

Демографски показатељи
Број становника

16.317

рзс**2011.

Број домаћинстава

5.908

рзс*2011.

Густина насељености (број становника /
површина, км²)

57 ст/км²

2011.

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

-8,38%

рзс**2011-2012.

- у руралним подручјима АП/ЈЛС

-8,38%

рзс**2011-2012.

Учешће становништва млађег од 15
година (%)

15,36%

рзс**2011.

Учешће становништва старијег од 65
година (%)

16,42%

рзс** 2011.

Просечна старост

41,41 година

рзс* 2011.

Индекс старења

111,2

рзс* 2011.

Без школске спреме и са непотпуним
основним образовањем (%)

3% (без школске спреме) 14,3%(са
непотпуним основним образовањем)

Основно образовање(%)

29,1%

рзс* 2011-2012.

Средње образовање (%)

46,8%

рзс* 2011-2012.

Више и високо образовање (%)

2,8% (више образовање)
4% (високо образовање)

рзс* 2011-2012.

Рељеф (равничарски, брежуљкасти,
брдски, планински)

Равничарски

Интерни
2015-2016.

Преовлађујући педолошки типови
земљишта и бонитетна класа

Черноземи и ливадске црнице
класа (I-II)

интерни
2015-2016.

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

Умерено-континентална

Интерни
2015-део 2016.

Просечна количина падавина

586 mm

Средња годишња температура (ºC)

11,85ºC

РХМЗ 2017

Хидрографија (површинске и поземне
воде)

Површинске воде: речица Криваја,
Велики бачки канал, Бељанска бара и
друге мање баре. Pодземнe воде,
термалне подземне воде

Интерни
2015-2016.

Површина под шумом (ха)

336 хa

Студија пошумљавања

Природни услови
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општине Србобран
2015
Учешће површина под шумом у укупној
површини АП/ЈЛС (%)

1,188% површине ЈЛС

Студија пошумљавања
општине Србобран
2015

Пошумљене површине у претходној
години (ха)

/

рзс

Посечена дрвна маса (м3)

/

рзс

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса
Укупан број пољопривредних
газдинстава:

1.321

Попис пољопривреде
рзс - 2012.г.

Број регистрованих пољопривредних
газдинстава (РПГ):

1.437

Извештај управе за
трезор 22.02.2018.

- породична пољопривредна газдинства
(%)

≈98,7% (1915) РПГ

Попис пољопривреде
рзс - 2012.г.

- правна лица и предузетници (%)

≈1,3% (26) РПГ

Попис пољопривреде
рзс - 2012.г.

Коришћено пољопривредно земљиште
КПЗ-(ха)

27.476 ха

Попис пољопривреде
рзс - 2012.г.

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%)

96,7%

Попис пољопривреде
рзс - 2012.г.

Оранице и баште, воћњаци, виногради,
ливаде и пашњаци, остало (ха,%)

Оранице и баште:98,22%=26.985,94ха,
Окућница:0,17%=46,93ха
Виногради:0,008%=2,12ха
воћњаци:0,24 %=65,85ха,
Ливаде и пашњаци:1,36%=374,46ха
Остали стални засади:0,002 %=0,70ха
∑27.476 ха

Попис пољопривреде
рзс - 2012.г.

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

Жита : 69,5%=1.237ха,
Уљарице:24,9% =6.650ха
Крмно биље:0,44%=120ха
Поврће:0,56%=150 ха
≈Остали усеви:4,6%=1.220 ха

Извештај
пољопривредна
стручна служба
Врбас/14.12.2017.

Просечна величина поседа (КПЗ) по
газдинству (ha)

3 ха

Попис пољопривреде
рзс - 2012.г.

Обухваћеност пољопривредног земљишта
222,6616
комасацијом (ha)

Интерни 2018.

Обухваћеност земљишта неким видом
удруживања (ha)

Немамо податак

Интерни

Број пољопривредних газдинстава која
наводњавају КПЗ

66

Попис пољопривреде
рзс - 2012.г.

Одводњавана површина КПЗ (ha)

208 ха

Интерни

1.708,00

Попис пољопривреде
рзс - 2012.г.

Наводњавана површина КПЗ (ha)
Површина пољ. земљишта у државној
својини

2.208,4981ха

Површина пољ. земљишта у државној
својини која се даје у закуп: (ха)

2.208,4981ха

Интерни -. 2017

11,56%
22,23%

Интерни 2017
(још није завршена
лицитација)

говеда:1.574;

Попис пољопривреде

- физичка лица (%)
- правна лица (%)
Говеда, свиње, овце и козе, живина,

Интерни -. 2017
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свиње: 21.538;
Овце:3.218;
живина: 103.814;

Трактори, комбајни, прикључне машине
(број)

Трактори: 1.288,
комбајни:
прикљ. маш.
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рзс - 2012.г.

Попис пољопривреде
рзс - 2012.г.

Пољоприврдни објекти
Хладњаче, сушаре, стакленици и
пластеници (број)

Хладњаче: 0,
сушаре: 7,

Интерни, 2017.

Употреба мин. ђубрива, стајњака и
средстава за заштиту биља (ха, број ПГ)

Нема података

Чланови газдинства и стално запослени
на газдинству: (број)

26

Попис пољопривреде
рзс - 2012.г.

(на породичном ПГ: на газдинству
правног лица / предузетника)

- број носилаца газдинстава на
породичном РПГ:3.027(≈85,5%)
- број носилаца газдинстава код правних
лица/ предузетника РПГ 511 (≈14,5%)

Попис пољопривреде
рзс - 2012.г.

Годишње радне јединице (број)

1728

Попис пољопривреде
рзс - 2012.г.

Земљорадничке задруге и удружења
пољопривредника (број)

З.З.=8
Удруж. pољ.=3

Интерни
za 2017.

Производња пољопривредних производа: (количина - у тонама)

- биљна производња (т)

кукуруз:≈50.000т
пшеница ≈31.980т
соја: ≈9.000т
сунцокрет: ≈5.600т
шећ. репа: ≈44.000т

- сточарска производња (т, лит., ком.)

говеда: произ. на 121 РПГ
свиње: на 65 РПГ
козе и овце: на 57 РПГ
живина: на 14 РПГ
Пчелиња друштва: на 36 РПГ
Остале животиње: на 5 РПГ
Укупно РПГ= 298

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура
Дужина путева (км)

Поште
(број)

и

телефонски

претплатници

Водопривредна инфраструктура
Домаћинства прикључена на водоводну
мрежу (број)
Домаћинства прикључена на
канализациону мрежу (број)
Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.
м3)
Пречишћене отпадне воде (хиљ. м3)
Енергетска инфраструктура
Производња и снабдевање електричном
енергијом (број)

Социјална инфраструктура

175
Савремени коловоз = 173
Поште: 3,
За број телефонских претплатника не
постоји податак
5602
318
29.000м3
Овде још не постоји технологија за
пречишћавање воде
Комплетно грађевинско подручје
општине (сем викенд зона) је покривено
електричном мрежом, а поред тога и део
пољопривредног подручја

Саобраћај и
телекомуникације,
РЗС, 2016.
РЗС и интерни 20152016. год.

Статистика животне
средине, РЗС, 2016.
Статистика
животне
средине, РЗС, 2016.
Образац
VOD2K,
2016.
РЗС и интерни ЈКП
“Градитељ”
Просторни план
општине Србобран,
2017.
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Објекти образовне инфраструктуре
(број)

Број становника на једног лекара

Државни сектор - обр. објекти:
основне школе=4
средње школе=1
предшколско обр. "Радост"=1,
објекти предшколске установе=9
(у склопу су предшколског обр.)
∑ држав. сект. 14
Процена: 1 лекар на 1000 становника

Број корисника социјалне заштите

2413

Диверзификација руралне економије
Запослени у сектору пољопривреде,
шумарства и водопривреде (број)

254

Газдинства која обављају друге
профитабилне активности (број)
Туристи и просечан број ноћења туриста
на територији АП/ЈЛС (број)
Трансфер знања и информација
Пољопривредна саветодавна стручна
служба (да / не)
Пољопривредна газдинства укључена у
саветодавни систем број

_26.04.2018. Број 6
Статистика
образовања,
2016.год.

РЗС,

Институт
за
јавно
здравље
Србије,
2016.
Републички завод за
социјалну
заштиту,
2016.
Стратегија одрживог
развоја
општине
Србобран 2014-2020

Нема података
Нема податка

РЗС, 2015.година

Постоји присуство предавањима и
радионицама
Да

Интерни 2016-2017

Нема података

/

Интерни 2017

Овај Програм објавиће се у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 320-15/2018-I
Дана: 26.04.2018. године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић, с.р.

53.
На основу члана 40. став 1. Статута Oпштине Србобран („Службени лист Oпштине Србобран“, брoj
11/2017 - пречишћен текст), а у вези са чланом 12. став 2. Уредбе о условима, начину и поступку под којима се
грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене,
односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности („Службени гласник
Републике Србије“, брoj 16/2018), Скупштина Oпштине Србобран, на 20. седници одржаној дана 26.04.2018.
године, донела је
ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Елаборат о оправданости отуђења неизграђеног грађевинског земљишта ради
реализације инвестиционог пројекта „Изградња производног погона за производњу радних униформи на
парцели 5858/4 КО Србобран“, који је саставни део овог закључка.
2. Овај закључак доставити Влади Републике Србије ради добијања претходне сагласности за отуђење
грађевинског земљишта по цени мањој од тржишне цене.
3. Овај закључак објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 06-35-3/2018-I
Дана: 26.04.2018. године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић, с.р.

54.

На основу члана 19. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“,
број 11/2017 - пречишћен текст) и члана 83. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист
Општине Србобран”, број 11/2015 - пречишћен текст, 21/2015 и 2/2017), Скупштина Општине Србобран на 20.
седници одржаној 26.04.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду Народне библиотеке Србобран
са финансијским извештајем за 2017. годину
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I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду Народне бибилиотеке Србобран са финансијским извештајем за
2017. годину, који је усвојио Управни одобор Народне библиотеке Србобран на седници одржаној дана
07.03.2018. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 630-3/2018-I
Дана: 26.04.2018. године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић, с.р.

55.
На основу члана 19. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 11/2017 пречишћен текст) и члана 83. Пословника Скупштине Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран”,
број 11/2015 - пречишћен текст, 21/2015 и 2/2017), Скупштина Општине Србобран на 20. седници одржаној
26.04.2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Извештај о раду Месне заједнице Турија
са финансијским извештајем за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Извештај о раду Месне заједнице Турија са финансијским извештајем за 2017.
годину, који је усвојио Савет Месне заједнице Турија на седници одржаној дана 07.03.2018. године.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 016-11/2018-I
Дана: 26.04.2018. године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић, с.р.

56.
На основу члана 30. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон), члана 36. став 3. и члана 40. Статута Општине Србобран
(„Службени лист Општине Србобран“, број 11/2017 – пречишћен текст) и члана 83. Пословника Скупштине
Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 11/2015 – пречишћен текси, 21/2015 и 2/2017),
Скупштина Општине Србобран на 20. седници одржаној 2604.2018. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДИТЕЉ“ СРБОБРАН
I
ЂОРЂЕ РАДЕТИЋ, мастер економиста из Новог Сада, РАЗРЕШАВА СЕ функције вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран са 26.04.2018. године, због истека времена на
које је именован.
II
Ово Решење објавити у «Службеном листу Општине Србобран».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 112-25/2018-I
Дана: 26.04.2018. године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић, с.р.

57.
На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон), члана 52. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016), члана 18. и 40. Статута Општине Србобран („Службени
лист Општине Србобран“, број 11/2017 – пречишћен текст) и члана 83. Пословника Скупштине Општине
Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 11/2015 – пречишћен текст, 21/2015 и 2/2017), Скупштина
Општине Србобран на 20. седници одржаној 26.04.2018. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДИТЕЉ“ СРБОБРАН
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I
ЂОРЂЕ РАДЕТИЋ, мастер економиста из Новог Сада, ИМЕНУЈЕ СЕ за вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа „Градитељ“ Србобран са 27.04.2018. године, до окончања поступка за именовање
директора по спроведеном конкурсу, а најдуже једну годину.
II
Ово Решење објавити у «Службеном листу Општине Србобран».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 112-26/2018-I
Дана: 26.04.2018. године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић, с.р.

58.
На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број
15/2016), члана 40. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 11/2017 – пречишћен
текст) и члана 83. Пословника Скупштине Oпштине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број
11/2015 – пречишћен текст, 21/2015 и 2/2017), Скупштина Oпштине Србобран на 20. седници одржаној
26.04.2018. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ГРАДИТЕЉ“ СРБОБРАН
I
МЕЊА СЕ тачка I Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП „Градитељ“
Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 12/2016).
ПЕРОВИЋ ЈОВАН из Србобрана РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Надзорног одбора ЈКП „Градитељ“
Србобран.
За члана Надзорног одбора ЈКП „Градитељ“ Србобран ИМЕНУЈЕ СЕ ПОПГЛИГОРИН ЖИВОЈИН из Турије.
Мандат новоименованог члана Надзорног одбора ЈКП „Градитељ“ Србобран траје до истека мандата
председника и чланова Надзорног одбора ЈКП „Градитељ“ Србобран именованих Решења о именовању
председника и чланова Надзорног одбора „ЈКП „Градитељ“ Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број
12/2016).
Измењена тачка I Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора „ЈКП „Градитељ“
Србобран гласи:
„За председника и чланове Надзорног одбора ЈКП „Градитељ“ Србобран, на период од четири године,
ИМЕНУЈУ СЕ, и то:
1.
2.
3.

Николић Владимир
Попглигорин Живојин
Мацура Немања

председник
члан
члан

представник оснивача
представник оснивача
представник запослених у ЈКП „Градитељ“

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-8/2018-I
Дана: 26.04.2018. године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић, с.р.

59.
На основу члана 50. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007), члана 69. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 11/2017 –
пречишћен текст) и члана 83. Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“,
број 11/2015 – печишћен текст, 21/2015 и 2/2017), Скупштина Општине Србобран на 20. седници одржаној
20.04.2018. године донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
I
ШИМПРАГА ТОДОРУ из Надаља ПРЕСТАЈЕ ФУНКЦИЈА члана Општинског већа Општине Србобран са
26.04.2018. године, по основу поднете неопозиве оставке.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 02-7/2018-I
Дана: 26.04.2018. године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић, с.р.
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60.
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему (»Службени гласник Републике Србије», број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.
Закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 59. и 79. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине
Србобран“, број 11/2017 – пречишћен текст), члана 2. и 38. Одлуке о Општинском већу („Службени лист
Општине Србобран“, број 10/2008 и 10/2017), члана 66. став 1. Пословника Општинског већа Општине
Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 2/2009, 11/2017 и 26/2017) и члана 17. Одлуке о буџету
Општине Србобран за 2018. годину (»Службени лист Општине Србобран“, број 27/2017), Општинско Веће
Општине Србобран, на 47. седници, одржаној 11.04. 2018. године, донело је
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава одобрених Одлуком о буџету Општине Србобран за 2018. годину (»Службени лист Општине
Србобран», број 27/2017), раздео V – Општинска управа, функција 160 – Опште услуге из буџета, позиција
50, програмска класификација 0602 – Локална самоуправа, економска класификација 499 – Средства
резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од 209.000,00 динара за трошкове
операције за Мирковић Луку из Србобрана.
2. Средства из тачке 1. овог Решења, распоређују се у оквиру Раздела V – Општинска управа Србобран,
функционална класификација 070 – социјална заштита из буџета, позиција 55, програмска класификација
0901– социјална и дечија заштита, економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета
у износу од 209.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења, стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије Општине Србобран.
4. Ово Решење објавити у «Службеном листу Општине Србобран».
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СРБОБРАН
Број: 400-58/2018-III
Дана: 11.04.2018. године
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ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА СРБОБРАН
Радивој Парошки, с.р.

САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на
територији општине Србобран за 2018. годину
Закључак о прихватању Елабората о оправданости отуђења неизграђеног грађевинског
земљишта ради реализације инвестиционог пројекта „Изградња производног погона за
производњу радних униформи на парцели 5858/4 КО Србобран“
Решење о давању сагласности на Извештај о раду Народне библиотеке Србобран са
финансијским извештајем за 2017. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о раду Месне заједнице Турија са финансијским
извештајем за 2017. годину
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора ЈКП „Градитељ“ Србобран
Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Градитељ“ Србобран
Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП
„Градитељ“ Србобран
Шимпрага Тодор – Решење о престанку функције члана Општинског већа по основу поднете
оставке
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

ИЗДАВАЧ: ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН
Телефон: (021) 730-020; Телефон/Факс: (021) 730-402
Жиро рачун број: 840-144640-89
Адреса: Трг Слободе број 2
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Савков Милорад
www.srbobran.rs
Превод „Службеног листа Општине Србобран“ са српског на мађарски језик врши
„NS PRO group“, Нови Сад, Железничка 4
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