СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 13. ВРБАС 7. ЈУН 2019. ГОДИНА LIII
55.
На основу члана 13. ст. 1. и 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
("Службени гласник РС", бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16) и члана 14. и 36. Статута општине Врбас (
"Службени лист општине Врбас" , број 26/2018), Скупштина општинe Врбас , на седници одржаној 7.
јуна 2019. године, донела је

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ
И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНЕ ВРБАС ЗА 2019. ГОДИНУ

I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА
Анализа постојећег стања
Гепграфске и административне карактеристике: Гепграфскп-сапбраћајни пплпжај Врбаса је вепма
ппвпљан. Ппщтина Врбас се налази у Србији, на теритприји АП Впјвпдине у Јужнпбашкпм пкругу. Врбас
се налази на раскрсници важних путева разлишитих видпва сапбраћаја, кпји прплазе теритпријпм
оегпве oпщтине, ппвезујући га такп са Малим Иђпщем на северу, Србпбранпм на истпку, Темеринпм на
југпистпку, Нпвим Садпм и Башким Петрпвцем на југу, Башкпм Паланкпм на југпзападу, Пчацима на
западу и Кулпм на северпзападу. Врбас представља знашајан сапбраћајни швпр у кпм се укрщта вище
друмских, железнишких и впдених путева. Ппщтина Врбас се налази на траци најважнијег путнпг правца
у Србији – Кпридпра 10. Најзнашајније сапбраћајнице су аутп-пут Е-75 и међунарпдна пруга Бепград–
Будимпещта-Беш, кпја ппвезује Србију са Еврпппм, щтп Врбасу пружа знашајан пптенцијал транзитнпг
туризма. Крпз град прплазе путеви: Спмбпр-Врбас-Бешеј; Врбас-Башка Паланка; Врбас-Субптица.
Недалекп пд Врбаса прплазе и путеви Нпви Сад-Субптица (М-22 стари) и међунарпдни пут Е-75 (М-22
нпви). Псим тпга теритприју oпщтине пресецају канали кпји су деп хидрпсистема Дунав-Тиса-Дунав, те
ппстпје пптенцијали и за развпј впднпг сапбраћаја. Врбас се граниши са ппщтинама: Кула, Мали Иђпщ,
Србпбран, Темерин, Нпви Сад, Башки Петрпвац, Башка Паланка и Пчаци. Ппщтина Врбас се прпстире у
виду правпугапне траке, ппред Великпг башкпг канала, у ппднпжју Телешке заравни, а делимишнп на
оеним падинама.
.
Прирпдни услпви и живптна средина: Теритприја Ппщтине Врбас прпстире се на леснпј заравни и
леснпј тераси, на надмпрскпј висини пд 81-104 метара. Најупшљивија висинска разлика је у ппгранишнпм
делу према Кули, где лесна зараван дпминира над леснпм тераспм засекпм пд 17 метара. Најнижа ташка

Број: 13. Страна 288. Службени лист општине Врбас, 7. јун 2019. године
се налази на леснпј тераси пкп Јегришке кпја се налази на југу ппщтине, дпк се најистакнутија ташка
налази на леснпј заравни пднпснп на северу ппщтине. У целини ппсматранп, рељеф ппказује наглащену
нагнутпст пд северпзапада према југпистпку, кап и пд севера према југу. Лесна зараван ппкрива пкп
једне шетвртине, дпк лесна тераса ппкрива препстале три шетвртине теритприје ппщтине. За разлику пд
лесне заравни кпја је највищи гепмпрфплпщки шлан, апсплутна висина лесне терасе се креће пд 81-87 м
и ппказује благу нагнутпст у правцу северпзапад-југпистпк. Такп је земљищте на већим надмпрским
висинама сувље, а у нижим делпвима је влажнп (мпшварнп). Тлп, према свпм педплпщкпм саставу,
представља најплпднију врсту земљищта, при шему препвлађују шернпзем карбпнатни, шернпзем
карбпнатни на леснпм платпу, шернпзем са знацима пгплеваоа у лесу, ливадска црница карбпнатна на
леснпј тераси, заслаоена ливадска црница, ливадска црница са зрнцима заслаоиваоа, ритска црница
карбпнатна заслаоена и сплпншак. Пп званишним ппдацима, у АП Впјвпдини је ппд щумама пкп 140.000
хектара, или пкп 6,4% теритприје Ппкрајине. Ту су урашунате и ппврщине знашајних щумских кпмплекса
на Фрущкпј гпри, Врщашким планинама, у Делиблатскпј пещшари, затим сремскп-бпсутске щуме и Гпрое
Ппдунавље. Не рашунајући пве велике кпмплексе, највећи брпј ппщтина и градпва у АП Впјвпдини је
пптпунп пгпљенп, са тек пар прпмила ппврщине ппд щумама и щумским ппјасевима. Распплпживи
щумски фпнд на теритприји ппщтине Врбас је 236,7 хектара ппд щумским засадпм. Јавна агенција за
зппхигију и ппљппривреду (ЈАЗИП) Врбас је ппщумила 52,7 хектара, ЈВП “Впде Впјвпдине” 120 хектара,
лпвашкп друщтвп “Фазан” Врбас 64 хектара. Степен щумпвитпсти је низак, са тенденцијпм ппраста, јер је
већина засада у другпј, трећпј, шетвртпј и петпј гпдини прираста. Ппщумљаваое се активнп спрпвпди у
свим щумским целинама шијим газдпваоем и щумскп привреднпм пснпвпм је и предвиђенп
ппщумљаваое. ЈВП “Впде Впјвпдине” имају у плану да ппщуме неппщумљене ппврщине на теритприји
ппщтине Врбас и тп на 170 хектара. ЈАЗИП је пд стране Министарства Републике Србије дпбип на
ппщумљаваое 290,7506 хектара, пд шега је дп сад ппщумљенп 52,7 хектара.
.

Стање и трендови у руралном подручју

Демпграфске карактеристике и трендпви: У ппщтини Врбас живи 45.852 станпвника. Станпвнищтвп пве
ппщтине релативнп није хпмпгенп (према пппису из 2011. гпдине). Башкп Дпбрп Ппље, Змајевп,
Кпсаншић и Равнп Селп имају већинскп српскп станипвнищтвп. Град Врбас има релативну српску већину,
Куцура релативну русинску, а Савинп Селп релативну црнпгпрску. 85% станпвнищтва ппщтине
изјављује да им је матерои српски језик, 8% русински, 4% мађарски и 1% украјински . Највећа насеља
пп брпју станпвника су Врбас са 24.112, Куцура са 4.348 и Башкп Дпбрп Ппље са 3.948 станпвника.
Најмаоа насеља су Кпсаншић са 101 и Савинп Селп са 2.957 станпвника. Теритпријалнп највеће насеље
је Врбас, а најмаоа су Змајевп и Кпсаншић. Административни центар ппщтине је град Врбас. Смещтен је
на надмпрскпј висини пд 78 м. Налази се на пкп 130 км северпзападнп пд Бепграда, 70 км јужнп пд
Субптице и 46 км севернп пд Нпвпг Сада. Крпз Врбас прплази магистрални путеви Спмбпр-Врбас-Бешеј,
Врбас-Башка Паланка и Врбас-Субптица, кап и међунарпдна железнишка пруга Бепград-Будимпещта и
лпкална Нпви Сад-Спмбпр и Спмбпр-Бешеј. На теритприји ппщтине Врбас брпј младих се кпнстантнп
смаоује па је такп у пднпсу на пппис и 2002. гпдине у 2011. гпдини брпј младих ппап у свим старпсним
категпријама. Према ппдацима п структури станпвнищтва старијег пд 15 гпдина и према щкплскпј
спреми, у ппщтини Врбас највећи брпј станпвника је са средопм струшнпм спремпм дпк брпј
станпвника са виспкпм струшнпм спремпм знашајнп расте. Према пппису из 2011. гпдине, у ппщтини
Врбас 574 лица регистрпванп кап неписменп, пднпснп 1,52 % станпвнищтва. Када су у питаоу ппдаци п
кпмпјутерскпј писменпсти на теритприји ппщтине Врбас, 47,80 % станпвнищтва се изјаснилп кап
кпмпјутерски неписменп, дпк делимишнп ппзнаваое рада на рашунару има 15,67 % станпвнищтва, а
36,53 % шине лица кпја су се изјаснила да су кпмпјутерскп писмена. Када су у питаоу кпмпјутерски
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неписмена лица 55,09 % шине жене, дпк 44,91 % шине мущкарци. У перипду ппсле ппписа дп данас
знашајнп је прпмеоена ситуација щтп се тише кпмпјутерске писменпсти у ппзитивнпм смеру, такп да
већина младих шине кпмпјутерски писмену пппулацију станпвнищтва ппщтине Врбас.
.
Тенденције у прпмени брпја станпвника у ппштини Врбас
.
Гпдина ппписа

Укупан брпј станпвника

Прпмена брпја
станпвника

1948

37.174

--

1953

37.614

440

1961

42.853

5.239

1971

43.490

637

1981

45.756

2.266

1991

46.405

649

2001

45.852

-553

2011

42.092

-3.760

Извпр: Републишки завпд
за статистику

Структура станпвништва у ппштини Врбас према старпсти и пплу
КАТЕГПРИЈЕ
УКУПНП

15-19

20-24

25-29

Брпј

Удеп у укупнпм
станпвнищтву (%)

Брпј

Удеп у укупнпм
станпвнищтву (%)

Укупнп

45.852

100

42.092

100

Мущкп

22.113

48,27

20.432

48,54

Женскп

23.739

51,77

21.660

51,46

Укупнп

3.455

7,54

2.636

6,26

Мущкп

1.791

3,91

1.375

3,27

Женскп

1.664

3,63

1.261

2,99

Укупнп

3.502

7,64

2.776

6,59

Мущкп

1.771

3,86

1.420

3,38

Женскп

1.731

3,78

1.356

3,22

Укупнп

3.158

6,89

2.951

7,01

Мущкп

1.645

3,59

1.575

3,74

Женскп

1.513

3,29

1.376

3,27

Пппис 2002
Извпр:
Републишки
завпд за
статистику

.

Пппис 2011
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Структура станпвништва старпг 15 гпдина и више према кпмпјутерскпј писменпсти и пплу/
пппис 2011.
.
КАТЕГПРИЈЕ

УКУПНП

Кпмпјутерски
писмена лица

Лица кпја
делимишнп ппзнају
рад на рашунару

Кпмпјутерски
неписмена лица

УКУПНП

35.590

13.000

5.576

17.014

Мущкарци

17.073

6.547

2.886

7.640

Жене

18.517

6.453

2.690

9.374

Извпр: Републишки
завпд за статистику
Диверзификација руралне екпнпмије: Прeмa пoдaцимa РЗС (ппщтинe и рeгиoни у Рeпублици Србиjи,
2013) и РГЗ, пoљoприврeднa пoврщинa шини прeкo 80% тeритoриje oпщтинe Врбaс и прoцeнaт
пoљoприврeдних пoврщинa у oвoj ппщтини вeћи je у oднoсу нa Рeпублику Србиjу, рeгиoн Вojвoдинe и
Jужнoбaшку oблaст. Пoдaци o пoљoприврeднoм зeмљищту пo КO oбeзбeђeни су oд стрaнe Рeпублишкoг
гeoдeтскoг зaвoдa (РГЗ), Службe зa кaтaстaр нeпoкрeтнoсти Врбaс. Прeмa пoдaцимa oвe институциje,
oпщтинa Врбaс рaспoлaжe сa укупнo 33.614 хa пoљoприврeднoг зeмљищтa. Нajвeћу пoљoприврeдну
пoврщину имajу слeдeћe КO: Врбaс, Куцурa, Змajeвo и Рaвнo Сeлo, a пo стaнoвнику, нajвeћу
пoљoприврeдну пoврщину имajу КO: Кoсaншић, Рaвнo Сeлo, Змajeвo и Куцурa. КO Кoсaншић имa
изузeтнo вeлику пoврщину пoљoприврeднoг зeмљищтa пo стaнoвнику, a oвo сe oбjaщоaвa шиоeницoм
дa je Кoсaншић насеље кпје административнп припада насељенпм месту Савинп Селп. Teк Прoстoрним
плaнoм oпщтинe Врбaс, кojи je усвojeн 2011. гoдинe, зa oву КO прeдвиђeн je грaђeвински рeoн oд 15 хa,
шимe ћe oнa пoстaти и нaсeљeнo мeстo. Tрeнутнo oву КO приврeмeнo нaсeљaвajу углaвнoм избeглa и
рaсeљeнa лицa. Лoв и рибoлoв су у ппщтини зaступљeни, дoбрo рaзвиjeни и прeдстaвљajу oснoву зa
интeнзивниjи рaзвoj рурaлнoг туризмa и рурaлнe eкoнoмиje. Прeмa пoдaцимa Oдeљeоa зa приврeду и
лoкaлнo eкoнoмски рaзвoj ппщтинe Врбaс, гoтoвo свaкo сeлo у ппщтини имa удружeоe лoвaцa и
удружeоe рибoлoвaцa и свa удружeоa су aктивнa. Пoсeбнo вeлику aктивнoст имa лoвaшкo удружeоe у
Сaвинoм Сeлу, кoje имa и дeвизнe прихoдe oд туристa/лoвaцa из Итaлиje, кao и УСР „Злaтни Кaрaщ“,
Врбaс. Рурaлнa eкoнoмиja je нeдoвoљнo рaзвиjeнa, a пoсeбнo изoстaje примeнa мултифункциoнaлнoг
кoнцeптa пoљoприврeдe. Рурaлнa eкoнoмиja je „oслoоeнa“ искљушивo нa примaрну пoљoприврeду,
тaшниje рaтaрску прoизвoдоу, кoja je eкстeнзивнoг кaрaктeрa, сa мaлим прoцeнтoм дaљe прeрaдe
рaтaрских културa. Стoшaрствo je слaбo рaзвиjeнo, кao и интeнзивнa прoизвoдоa пoврћa, вoћa и грoжђa.
Нису дoвoљнo рaзвиjeнe ни aлтeрнaтивнe дeлaтнoсти нa сeлу, кoje би спрeшилe мигрaциje стaнoвнищтвa
и oбeзбeдилe вeћи живoтни стaндaрд, кao щтo су рaзнe зaнaтскe дeлaтнoсти, пoсeбнo у oблaсти прeрaдe
пoљoприврeдних прoизвoдa. Прeмa пoдaцимa Пoписa пoљoприврeдe 2012. у нaстaвку сe дajу oснoвни
структурни пoкaзaтeљи пoљoприврeднe прoизвoдоe у ппщтини: • кoрищћeнa
пoљoприврeднa
пoврщинa oд стрaнe приврeдних друщтaвa, зaдругa и пoрoдишних пoљoприврeдних гaздинстaвa у
ппщтини изнoси 28.975 хa; • укупaн брoj пoљoприврeдних гaздинстaвa (пoрoдишнa пoљoприврeднa
гaздинстaвa и прaвнa лицa и прeдузeтници) изнoси 3.289; • нajвeћи
прoцeнaт
пoљoприврeдних
гaздинстaвa (39,8%) имa мaоe oд 1 хa зeмљищтa, a слeдe гaздинствa кoja рaспoлaжу сa вищe oд 1 хa, a
мaоe oд 5 хa (36,2%) ; •
прoсeшнo кoрищћeнo пoљoприврeднo зeмљищтe пo пoљoприврeднoм
гaздинству изнoси 8,81 хa, щтo je знaтнo вищe у oднoсу нa Рeпублику Србиjу (5,44 хa), aли мaоe у oднoсу
нa рeгиoн Вojвoдинe (10,9 хa); •
у структури кoрищћeнoг пoљoприврeднoг зeмљищтa дoминирajу
oрaницe и бaщтe у пoврщини oд 28.350 хa, щтo шини 97,8% кoрищћeнe пoљoприврeднe пoврщинe.
.
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Рурална инфраструктура: Рaзвиjeнoст сaoбрaћajнoг систeмa je тaкoђe вaжaн пaрaмeтaр кoнкурeнтнoсти
нeкe тeритoриjaлнe цeлинe. Eкoнoмски, сoциjaлни и друщтвeни нaпрeдaк пoстaвљajу зaхтeв кoнстaнтнoг
унaпрeђeоa функциoнaлних кaрaктeристикa свих eлeмeнaтa сaoбрaћajнoг систeмa. Схoднo прирoдним
прeдиспoзициjaмa (физишкo-гeoгрaфским) и прoстoрнoм пoзициjoм унутaр щирeг рeгиoнa (Вojвoдинa,
Jужнoбaшкa oблaст) oпщтинa Врбaс пoсeдуje пoвoљaн сaoбрaћajнo-кoмуникaтивни и стрaтeщки пoлoжaj
(нaлaзи сe у гeoмeтриjскoм срeдищту Бaшкe), кojи имплицирa eксплoaтaциjу скoрo свих видoвa
сaoбрaћaja (друмскoг, жeлeзнишкoг и вoднoг). Нaимe, oслaоaоe нa Пaнeврoпски кoридoр 10 и
пoтeнциjaлнo лaк приступ кoридoримa 5c и 4, a прeкo оих и трaнспoртнoj инфрaструктури сусeдних
зeмaљa (Хрвaтскe и Maђaрскe), oднoснo oстaлих зeмaљa Eврoпe, тe близинa Пaнeврoпскoг кoридoрa 7
(рeкa Дунaв), нaмeћу стрaтeщки знaшaj пoмeнутoм систeму. Другим рeшимa, свeoбухвaтнo кoрищћeоe
рaспoлoживих рeсурсa и aктивниjи oднoс кa рaзвojним прoцeсимa унутaр oпщтинe, кao и брзa
интeгрaциja у рeгиoнaлнe и свeтскe рoбнo-нoвшaнe тoкoвe, мoжe сe oствaрити сaмo уз дoбру
инфрaструктурну oпрeмљeнoст, сa aкцeнтoм нa сaoбрaћajнoj инфрaструктури. Пoзициoнирaоe Врбaсa
нa рaскрщћу знaшajних унутращоих и мeђурeгиoнaлних трaсa, и рeлaтивнa близинa нeких oпщтинских и
грaдских цeнтaрa (Кулa 11 км, Бeшej 35 км, Нoви Сaд 41 км, Сoмбoр 52 км, Субoтицa 65 км, Бeoгрaд 117
км, итд.), иницирa пoтрeбу aктивниjeг рaзвoja прe свeгa друмскoг, a пoтoм и жeлeзнишкoг и вoднoг
сaoбрaћaja. Функциoнисaоe кoмплeтнe инстaлaциje и урeђaja фикснe тeлeфoниje нa тeритoриjи
oпщтинe Врбaс je пoд ингeрeнциjaмa прeдузeћa зa тeлeкoмуникaциje „Teлeкoм Србиja“а.д.
Teлeкoмуникaциoнa инфрaструктурa фикснe тeлeфoниje кoja oбухвaтa тeлeкoмуникaциoнe oбjeктe,
тeлeфoнскe цeнтрaлe, спojнe путeвe, eлeмeнтe примaрнe и сeкундaрнe мрeжe у нaсeљeним мeстимa je
пo квaлитeту нa зaдoвoљaвajућeм нивoу. Taкoђe, у oднoсу нa укупaн брoj стaнoвника, прojeктoвaни
кaпaцитeт инстaлисaних цeнтрaлa, квaлитeт сигнaлa и щиринa пaнeлa пружeних услугa je у глoбaлу нa
зaдoвoљaвajућeм нивoу. Нaимe, нa тeритoриjи ппщтинe сe нaлaзи девет дигитaлних цeнтрaлa фикснe
тeлeфoниje мaксимaлнoг кaпaцитeтa 20.332 тeлeфoнских прикљушaкa . Примaрнa и сeкундaрнa
приступнa мрeжa je пoдзeмнa, oднoснo свe тeлeфoнскe цeнтрaлe су пoвeзaнe oптишким кaблoвимa, дoк
су свe кoриснишкe линиje дирeктнe (бeз двojнишких прикљушaкa). Teритoриjoм ппщтинe сe пружajу двe
мaгистрaлнe
линиje
oптишких
кaблoвa
НoвиСaд-Врбaс-Фeкeтић
и
Врбaс-Субoтицa
у
влaснищтву„TeлeкoмСрбиja“а.д. Прeмa звaнишнoj стaтистици Jaвнo прeдузeћe ПTT сaoбрaћaja Србиje нa
пoдрушjу oпщтинe Врбaс има у функциjи девет пoщтaнских испoстaвa зa oдвиjaоe пoщтaнскoг
сaoбрaћaja. Иaкo у прoсeку jeднa пoщтa oпслужуje 5094 стaнoвникa, щтo je знaтнo изнaд рeпублишкoг и
рeгиoнaлнo гпрoсeкa, oнe пo свoм брojу, aсoртимaну и квaлитeту пружeних услугa зaдoвoљaвajу
сaдaщоу кoнцeнтрaциjу и пoтрeбe лoкaлнoг стaнoвнищтвa. У нaрeднoм пeриoду, у плaну je
мoдeрнизaциja и успoстaвљaоe eфикaснe пoщтaнскe мрeжe, тe рaзвoj курирских сeрвисa усaглaщeних
сa EУ стaндaрдимa квaлитeтa пoщтaнских услугa. Нa тeритoриjи ппщтинe су присутнa свa три oпeрaтeрa
мoбилнe тeлeфoниje кoja пoслуjу у Рeпублици Србиjи („TeлeкoмСрбиje“а.д., „Teлeнoр“д.п.п.
и„Vipmobile“). Унутaр нaсeљeних мeстa je пoстaвљeн дoвoљaн брoj бaзних стaницa свих мoбилних
oпeрaтeрa, кoje дoпринoсe дa пoкривeнoст oпщтинскe тeритoриje сигнaлoм мoбилнe тeлeфoниje будe у
глoбaлу нa зaдoвoљaвajућeм нивoу. Примeдбe сe eвeнтуaлнo мoгу oднoсити нa jaшину дoступнoг сигнaлa
крajоим кoрисницимa нa пojeдиним лoкaциjaмa. Сви oпeрaтeри су у ситуaциjи дa кoнстaнтнo рaдe нa
oсaврeмeоaвaоу и прoщирeоу кaпaцитeтa пoстaвљeних тeлeкoмуникaциoних урeђaja шим су у
мoгућнoсти дa примe нoвe кoрисникe, пoбoљщajу квaлитeт пoстojeћих услугa, oднoснo прoщирe пaлeту
свoje пoнудe нoвим услугaмa. Tрeнутнo су у Врбaсу присутнa сaмo двa прeдузeћa кoja нудe услугe вeзaнe
зa функциoнисaоe кaблoвскoг дистрибутивнoг систeмa (прeнoс и дистрибуциjу рaдиo и TВ сигнaлa).
Прoвajдeри услугa путeм КДС су „Serbia Broadband-Српскe кaблoвскe мрeжe“д.o.o.
(SBB) и
„TeлeкoмСрбиja“а.д. Taкoђe, нa тeритoриjи ппщтинe eгзистирa нeкoликo интeрнeт прoвajдeрa
(„PLNet“Србoбрaн, „TeamNet“НoвиСaд, „TeлeкoмСрбиja“a.д., „OриoнTeлeкoм“,„Serbia Broadband-Српскe
кaблoвскe мрeжe“д.o.o., „Teлeнoр“д.o.o., „VIP mobile“ д.o.o., „Eunet“, „BeotelNet“и oстaли) oд кojих
ниjeдaн ниje рeгистрoвaн кao приврeдни субjeкaт сa сeдищтeм у oпщтини Врбaс. Oни у свojoj пoнуди
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нajшeщћe имajу услугe 292ialup, ADSL, wireless и кaблoвскoг интeрнeтa. Рaзвoj eнeргeтскe инфрaструктурe
нa пoдрушjу oпщтинe Врбaс трeбa бaзирaти нa смaоeоу укупних eнeргeтских пoтрeбa свих пoтрoщaшa, a
прeкo рaциoнaлниje упoтрeбe дoступнe eнeргиje и пoбoљщaоa eнeргeтскe eфикaснoсти у фaзaмa
прoизвoдоe, дистрибуциje и пoтрoщоe eнeргиje. Нaрaвнo, рeшeнo пoдрaзумeвa и вeћу сигурнoст
снaбдeвaоa крajоих пoтрoщaшa свим видoвимa eнeргиje, пaрaлeлнo сa вeћим удeлoм кoрищћeоa
aлтeрнaтивних и oбнoвљивих извoрa eнeргиje, и de facto примeнoм лeгислaтивe из oблaсти зaщтитe
живoтнe срeдинe.
.
Показатељи развоја пољопривреде
Ппљппривреднп земљиште: Према ппдацима званишне статистике из 2013. гпдине ппљппривредне
ппврщине у ппщтини Врбас шине 89,2% оене теритприје, щтп представља 10,2% ппљппривредних
ппврщина Јужнпбашкпг пкруга. Педплпщки састав ппщтине Врбас је изванредан, а структура земљищних
ппврщина је ппвпљна. Удеп пбрадивпг земљищта у укупнпј ппљппривреднпј ппврщини изнпси пкп
99,8%, а пранишних ппврщина 97,3%. Највище праница, у пднпсу на укупну велишину катастарске
ппщтине, налази се у К.П. Врбас, а најмаое у К.П. Савинп Селп. Агрпекплпщки услпви представљају
велики пптенцијал за развпј ппљппривреднпг сектпра и пслаоају се на прпстране равнице шернпзема и
ливадске црнице карбпнатне, кпје пмпгућавају врлп квалитетни развпј какп ратарства, такп и стпшарства,
впћарства и винпградарства (ПП Врбас, 2011). С пбзирпм на щиреое градских насеља и индустријских
зпна, ппљппривредне ппврщине су у прптеклпм десетпгпдищоем перипду смаоене за пкп 2% на
теритприји ппщтине Врбас, дпк је тп смаоеое на нивпу Јужнпбашкпг пкруга нещтп блаже и изнпси 1,2%.
Најзнашајније смаоиваое претрпеле су ппврщине ппд винпвпм лпзпм и ливаде, дпк су ппврщине ппд
впћоацима гптпвп удвпструшене,а слишан тренд је присутан и на нивпу пкруга. Према најнпвијим
статистишким ппдацима РЗС-а , укупнп ппљппривреднп земљищте ппщтине Врбас је 34.057 хектара, пд
шега су пранице и бащте укупнп 32.729 ха, винпгради 13.285 ха, ливаде 271 ха ,пащоаци 405 ха, трстици
97 ха и псталп земљищте 466 ха.
.
Табела. Преглед ппвршина ппљппривредних култура земљишта пп катастарским ппштинама
.
р.бр.

КАТАСТАРСКА
ППШТИНА

ОИВЕ

ВРТПВИ

ВПЋОАЦИ

ВИНПГРАДИ

ЛИВАДЕ

ПАШОАЦИ

ТРСТИЦИ
И
МПЧВАРЕ

ПСТАЛП
ЗЕМЉИШТЕ

УКУПНП

1

БАЧКП ДПБРП
ППЉЕ

3762,5672

0,0000

33,7500

0,0000

0,0736

34,3691

0,0000

40,7917

3871,5516

2

КПСАНЧИЋ

1988,2684

0,0000

14,0597

0,6416

90,0243

145,0785

0,9707

2,8721

2241,9153

3

КУЦУРА

5225,7738

0,0000

0,0360

0,0000

16,9604

6,2965

0,3078

47,5119

5296,8864

4

РАВНП СЕЛП

4989,9344

0,0000

22,5404

0,1738

0,0000

26,1378

0,4660

59,5001

5098,7525

5

САВИНП СЕЛП

3053,5535

0,0000

4,8479

0,5755

32,3731

62,1377

1,8523

41,5365

3196,8765

6

ВРБАС

8298,3780

0,0000

13,9219

4,6299

42,8181

62,3748

86,2708

78,6807

8587,0742

7

ВРБАС-ГРАД

261,5058

0,0000

10,9478

3,0717

52,0980

36,0960

0,0000

129,4571

493,1764

8

ЗМАЈЕВП

5148,7822

0,0000

6,4862

0,1930

32,4779

26,3615

0,0000

57,1031

5271,4039

32729,7633

0,0000

109,5899

13,2855

271,8254

405,8519

97,8676

466,4532

34057,6368

УКУПНП

Вишегпдишои засади: Прeмa пoдaцимa ПСС „Врбaс“, вoћaрствo у Oпщтини ниje знaшajнo рaзвиjeнo,
нeмa трaдициjу, a зaсaди су мaли (oд 50 aри дo 1 хa). Пoдaци пoписa пoљoприврeдe 2012. укaзуjу дa сe
вoћaрствoм у ппщтини бaви 382 гaздинстaвa, пoврщинa вoћоaкa je 252 хa, a дoминирajу плaнтaжни
вoћоaци. Прeмa пoдaцимa сa сaстaнaкa рaдних групa зa рурaлни рaзвoj oдржaних у oпщтини Врбaс,
пoдaцимa oпщтинe Врбaс и aнкeтoм приврeдних друщтaвa кoja имajу вoћaрску прoизвoдоу, у oпщтини
je дoминaнтнo зaступљeнa прoизвoдоa jaбукa. Пoрeд jaбукa, пoстoje и зaсaди вищaоa, кajсиja, щљивa.
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Нa имaоимa пoрoдишних пoљoприврeдних гaздинстaвa вoћоaци су углaвнoм мaлe пoврщинe(дo 1 хa), a
прoизвoдоу кaрaктeрищe нискa тeхнoлoгиja и мaлa примeнa aгрoтeхнишких мeрa. У перипду пд
2014.гпдине заснпване су знашајне ппврщине ппд засадпм малине. Прпцеоује се да је на ппдрушју
шитаве ппщтине заснпванп пкп 100 ха малине. Tри приврeднa друщтвa у свoм пoртфoлиjу прoизвoдоe
имajу и вoћaрску прoизвoдоу. У питaоу су: (1) ПП „Сaвa Кoвaшeвић“, a.д., Врбaс. Oвo прeдузeћe имa
зaсaдe вищоe, jaбукa, кajсиja, дуоa, щљивa. Вoћaрскe културe вищоe, jaбукe и кaсиje су нa oкo 10-12 хa
(пo свaкoj култури), a зaсaди дуоe и щљивa нa oкo 2,25 хa. Сви зaсaди вoћa су нa пoдрушjу КO Врбaс; (2)
Индустриja мeсa „Carnex “, д.o.o., Врбaс. Oвo прeдузeћe имa вoћоaкe нa 72 хa: 49 хa су зaсaди jaбукe, 19
хa вищaоa, a oстaтaк (1-2 хa) су зaсaди щљивe и кajсиje. Вoћоaци су лoцирaни у КO: Рaвнo Сeлo, Бaшкo
Дoбрo Пoљe, Кoсaншић; (3) OЗЗ „Castro-cop“, Кулпин, имa зaсaдe jaбукe у КO Рaвнo Сeлo. Винoгрaдaрскa
прoизвoдоa изузeтнo je мaлo зaступљeнa у Oпщтини. Пoдaци пoписa пoљoприврeдe 2012. укaзуjу дa сe
винoгрaдaрствoм бaви сaмo 11 пoљoприврeдних гaздинстaвa, a пoписaнa пoврщинa винoгрaдa je свeгa 3
хa. Винoгрaдaствo je у ппщтини нeкaдa билo зaступљeнo, и свaкакo би oву прoизвoдоу трeбaлo
пoдстицaти. Рeљeф oпщтинe Врбaс пoкaзуje нaглaщeну нaгнутoст oд сeвeрoзaпaдa прeмa jугoистoку, кao
и oд сeвeрa прeмa jугу, a сaмa пoврщинa je блaгo тaлaсaстa. Taквa eкспoзициja тeрeнa je пoгoднa зa
гajeоe сoрти кoje су oтпoрнe нa нискe тeмпeрaтурe, кao и зa сoртe крaћeг пeриoдa вeгeтaциje. Винoгрaдe
и вoћоaкe je нajбoљe пoдизaти нa брeжуљкaстим тeрeнимa сa jужнoм, jугoзaпaднoм или jугoистoшнoм
eкспoзициjoм, кoje oсигурaвajу дoбру oсуншaнoст нaсaдa, a сaмим тим и вeћи сaдржaj щeћeрa.
Стпчни фпнд: Стoшaрствo имa висoк знaшaj и вищeструку улoгу у вaлoризaциjи рaдних и прoизвoдних
пoтeнциjaлa у пoљoприврeди свaкe зeмљe. У oпщтини Врбaс стoшaрствo je рaзвиjeнo, aли нeдoвoљнo
имajући у виду рaсни сaстaв стoкe и прирoднe, тржищнe и другe мoгућнoсти и пoтeнциjaлe кoje Oпщтинa
имa у oвoj прoизвoдои. Пoсeбнo je нeдoвoљнo рaзвиjeнo у сeктoру пoрoдишних пoљoприврeдних
гaздинстaвa, гдe сe oвa прoизвoдоa oргaнизуje сaмo зa пoдмирeоe сoпствeних пoтрeбa и мaли брoj
гaздинстaвa имa вeћи стoшни фoнд и спaдa у кaтeгoриjу вeликих, тржищнo oриjeнтисaних стoшaрa.
Нeпoвoљни услoви зa рaзвoj стoшaрскe прoизвoдоe нa пoдрушjу Р. Србиje (висoкe бaнкaрскe кaмaтe,
нeдoстaтaк систeмскoг мoдeлa финaнсирaоa пoљoприврeдe, мaлa пoдрщкa из aгрaрнoг бучeтa)
oдрaжaвajу сe и нa кoнтинуирaнo смaоeоe стoшнoг фoндa нa пoдрушjу oпщтинe Врбaс, кao и нa
ствaрaоe нeпoвoљнoг пoслoвнoг aмбиjeнтa зa будућe инвeстирaоe у oву прoизвoдоу. Прeмa пoдaцимa
Пoписa пoљoприврeдe 2012., брoj услoвних грлa стoкe пo хeктaру кoрищћeнoг пoљoприврeднoг
зeмљищтa у ппщтини изнoси 0,9, щтoje вищe у oднoсу нa рeгиoн Вojвoдинe, прoсeк Рeпубликe Србиje и
Jужнoбaшку oблaст. Oвo сe oбjaщоaвa пoдaткoм o рaзвиjeнoм свиоoгojству у „Carnex “-у, д.o.o. У oквиру
стoшaрствa, зaступљeнo je: свиоaрствo, гoвeдaрствo, живинaрствo и oвшaрствo, a aнaлизa стoшaрскe
прoизвoдоe зaснивa сe нa пoдaцимa дoбиjeним из ПСС „Врбaс”. Гoвeдaрскa прoизвoдоa ниje
дoвoљнo рaзвиjeнa, a пoсeбнo нa сeктoру пoрoдишних пoљoприврeдних гaздинстaвa. У ппщтини сe
издвajaју два вeлика прoизвoђaша, а тп су “Сава Кпвашевић” из Врбаса и “Нпви традинг” из Змајева.
Стпчни фпнд на теритприји ппштине Врбас

.

р.бр.

врста дпмаћих живптиоа

брпј грла

1

гпведа

5.784

2

свиое

69.843

3

пвце

5.042

4

кпзе

1.728

5

живина

310.480

6

пшеле

1.328 кпщница пшела
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7

друге неппменуте
живптиое

-

Извпр: РЗС- пппис
ппљппривреде 2012.
Механизација, ппрема и пбјекти: Пп ппремљенпсти ппљппривреднпм механизацијпм, ппщтина Врбас
је пкп регипналнпг прпсека. Ппљппривредна газдинства распплажу са са 1868 трактпра, 155 кпмбајна,
6823 прикљушне мащине. Ппремљенпст пбјеката за смещтај стпке је врлп неуједнашен и зависи пд
степена специјализације и велишине стада. Мали брпј ппљппривредних газдинстава су тпкпм ппследое
деценије имала знашајне инвестиције у унапређеое стандарда, изградоу и прпщиреое ппстпјећих
капацитета. Пви пбјекти су технишки дпбрп ппремљени и испуоавају захтеве предвиђене стандардима п
дпбрпбити живптиоа. И ппред тпга, управљаое стајоакпм и оегпвп складищтеое пстаје један пд
кљушних прпблема са кпјим се супшава већина великих, али и деп малих прпизвпђаша. Пбјекти за
смещтај стпке на газдинствима на теритприји ппщтине Врбас деле се на пбјекте за смещтај
гпведа,пбјекти за смещтај свиоа ,пбјекти за смещтај живине и пбјекти за смещтај пстале стпке . Према
резултатима ппписа ппљппривреде из 2012. гпдине на теритприји ппщтине Врбас има 2.222 кпщева за
кукурузе и амбара, 87 силпса, сущара, пбјеката за силажу, 6 хладоаша, 12 стакленика и 162 пластеника .
.
Радна снага: Брпј ппљппривредних газдинстава на теритприји ппщтине Врбас, према резултатима
Ппписа ппљппривреде из 2012. гпдине, је 3.289 ппљппривредних газдинстава. Највећи брпј
ппљппривредних газдинстава има једнпг дп два шлана газдинства или сталнп заппсленпг кпји пбављају
ппљппривредну делатнпст. Укупан брпј шланпва газдинства и сталнп заппслених на газдинству на
теритприји ппщтине Врбас изнпси 1.450 , при шему се највећи деп пд 97 % пднпси на ппрпдишна
ппљппривредна газдинства, дпк 3% на ппљппривредна газдинства правних лица/предузетника.
Ппљппривредне активнпсти на ппрпдишнпм газдинству пбављају искљушивп нпсипци ппљппривреднп
газдинства, шланпви ппрпдице и рпђаци. Дпдатнп на газдинствима ангажују се сезпнски радници и
радна снага ппд угпвпрпм щтп брпји 293 лица. Највећи брпј нпсилаца ппрпдишних газдинстава уједнп су
управници – меначери на газдинствима. Штп се тише нивпа оихпве пбушенпсти из пбласти
ппљппривредне прпизвпдое 44% имају самп ппљппривреднп искуствп стешенп пракспм, самп 3% имају
стешенп средое пбразпваое. Када је упитаоу пбразпвни нивп станпвнищтва, Врбас има највећи удеп
станпвнищтва са средопм струшнпм спремпм, пднпснп 20.352 а маои са вищпм и виспкпм струшнпм
спремпм кпјих има пп пппису из 2011. гпдине укупнп 4.297 . Истпвременп, знашајнп је наппменути да је
брпј станпвника са средопм а нарпшитп са виспкпм щкплпм ппрастап између два ппписа. Највећи раст
бележи се у категприји виспкппбразпваних, са 1.666 на 2.834 виспкппбразпваних станпвника.
.
Структура станпвништва према старпсти и пплу, 2011.гпдине
.
Старпсне групе

Укупнп

Удеп у укупнпм
станпвнищтву (%)

Мущкарци

Жене

0-4

2.083

4.95

1.088

995

5-9

2.279

5.41

1.182

1.097

10-14

2.140

5.08

1.089

1.051

15-19

2.636

6.26

1.375

1.261

20-24

2.776

6.59

1.420

1.356

25-29

2.951

7.01

1.575

1.376

30-34

2.948

7.00

1.508

1.440
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35-39

2.809

6.67

1.474

1.335

40-44

2.694

6.40

1.297

1.397

45-49

2.874

6.83

1.446

1.428

50-54

3.069

7.29

1.466

1.603

55-59

3.331

7.91

1.612

1.719

60-64

2.906

6.90

1.331

1.575

65-69

1.792

4.26

775

1.017

70-74

2.013

4.78

819

1.194

75-79

1.544

3.67

571

973

80-84

838

1.99

293

545

85 и вище

409

0.97

111

298

Укупнп

42.092

20.432

21.660

Структура станпвништва према типу насеља, 2011. гпдине
Насеље

Укупнп

Удеп у прпцентима (%)

Градска насеља:

24.112

Врбас

24.112

57,27

Пстала насеља:

17.980

42,72

Башкп Дпбрп Ппље

3.541

8,41

Змајевп

3.926

9,33

Кпсаншић

101

0,24

Куцура

4.348

10,33

Равнп Селп

3.107

7,38

Савинп Селп

2.957

7,03

Укупнп

42.092

100

Извпр: Републишки завпд
за статистику
Уппредни приказ удела станпвника са завршенпм средопм, вишпм и виспкпм шкплпм
Категприја

Ппщтина Врбас 2002.

Ппщтина Врбас 2011.

Укупнп станпвнищтвп
старије пд 15 гпдина

37.857

35.590

Станпвнищтвп са
средопм щкплпм

18.445

20.352

Станпвнищтвп са вищпм
щкплпм

1.451

1.463

Станпвнищтвп са
виспкпм щкплпм

1.666

2.834

% станпвнищтва са
средопм щкплпм

48,72

57,18

.
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% станпвнищтва са
вищпм щкплпм

3,83

4,11

% станпвнищтва са
виспкпм щкплпм

4,40

7,96

Извпр: Републишки завпд
за статистику
Структура ппљппривредних газдинстава: Прeмa Зaкoну o пoљoприврeди и рурaлoм рaзвojу Р. Србиje,
пoрoдишнo пoљoприврeднo гaздинствo jeстe пoљoприврeднo гaздинствo нa кojeм физишкo лицe
(пoљoприврeдник) зajeднo сa шлaнoвимa свoг дoмaћинствa oбaвљa пoљoприврeдну прoизвoдоу, a
нoсилaц пoрoдишнoг пoљoприврeднoг гaздинствa jeстe физишкo лицe (пoљoприврeдник и прeдузeтник),
кoje oбaвљa пoљoприврeдну прoизвoдоу и кoje je уписaнo у рeгистaр пoљoприврeдних гaздинстaвa.
Прaвo нa пoдстицaje прeмa пoмeнутoм Зaкoну имajу пoљoприврeднa гaздинствa кoja су уписaнa у
рeгистaр пoљoприврeдних гaздинстaвa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe. У рeгистaр сe уписуje
пoљoприврeднo гaздинствo сa нajмaоe 0,5 хeктaрa пoљoприврeднoг зeмљищтa нa тeритoриjи
Рeпубликe Србиje, a мoжe сe уписaти и пoљoприврeднo гaздинствo сa мaоe oд 0,5 хeктaрa
пoљoприврeднoг зeмљищтa, oднoснo другo зeмљищтe или грaђeвинскa цeлинa нa кoмe нoсилaц
пoљoприврeднoг гaздинствa oбaвљa стoшaрску, винoгрaдaрску или пoвртaрску прoизвoдоу (стaклeници
и плaстeници), oднoснo oбaвљa другe oбликe пoљoприврeднe прoизвoдоe (узгoj рибe, гajeоe пeшурaкa,
пужeвa, пшeлa и др.). Прeмa пoдaцимa Пoписa пoљoприврeдe 2012., укупaн брoj пoљoприврeдних
гaздинстaвa сa кoрищћeним пoљoприврeдним зeмљищтeм у oпщтини Врбaс je 3.168. Oд oвoг брoja
гaздинстaвa 3.140 гaздинстaвa или 99,1% су пoрoдишнa пoљoприврeднa гaздинствa. Према ппдацима
дпбијеним пд Управе за трезпр и аграрна плаћаоа, брoj рeгистрoвaних пoрoдишних пoљoприврeдних
гaздинстaвa у oпщтини Врбaс изнoсиo je 2286 у 2018. гoдини. Нajвищe рeгистрoвaних пoрoдишних
пoљoприврeдних гaздинстaвa je у КO Врбaс и КO Куцурa. Нajвeћи прoцeнaт рeгистрoвaних пoрoдишних
пoљoприврeдних гaздинстaвa рaспoлaжe пoљoприврeдним зeмљищтeм дo 5 хa (оих 71,66% oд укупнoг
брoja). Прeмa прoцeни зaпoслeних у Oдeљeоу зa ппљппривреду, oкo 250 пoрoдишних пoљoприврeдних
гaздинстaвa ушeствуje у лицитaциjи зa издaвaоe држaвнe пoљoприврeднe зeмљe у зaкуп, a прoсeшнa
пoврщинa зeмљищтa кoja гaздинствa узимajу у зaкуп крeћe сe oд 10-20 хa. Гeнeрaлнo, у oпщтини Врбaс
мaли je брoj вeликих тржищнo oриjeнтисaних пoрoдишних пoљoприврeдних гaздинстaвa, кoja су
прeдузeтнишки и рaзвojнo oриjeнтисaнa, кojи oбрaђуjу вeлику пoврщину зeмљищтa (прeкo 50 хa),
рaспoлaжу сa мoдeрним мaщинским пaркoм и кaпaцитeтимa зa склaдищтeоe или примaрну прeрaду
пoљoприврeдних прoизвoдa. У структури пбрадивпг ппљппривреднпг земљищта дпминирају оиве и
вртпви са 97,3%, дпк впћоаци и винпгради шине свега 0,5% пбрадивих ппврщина. На пранишним
ппврщинама дпминира прпизвпдоа жита (61,5% пранишних ппврщина) и индустријскпг биља (27,4%
пранишних ппврщина). Према ппдацима РЗС (2012) најзнашајније ппврщине ппд житима захватају
кукуруз (69%), пщеница (22%) и јешам (7%). Међу индустријским биљем најзнашајније је заступљенп
гајеое щећерне репе (46% ппврщина ппд индустријским биљем) и спје (44%). Сунцпкрет се гаји на свега
4% ппврщина ппд индустријским биљем. Ппвртнп биље ппкрива 7,1% праница. Највище се гаје крпмпир,
гращак, црни лук и купус. Крмнп биље ппкрива свега 3,2% пранишних ппврщина. Најзаступљеније је
гајеое луцерке (41%), детелине (20%) и силажнпг кукуруза (27%). Впћарска прпизвпдоа је исппд
мпгућнпсти пптенцијала. Према званишнпј статистици вищегпдищои засади впћа и винпве ппкривају
свега 161 ha. Највище је стабала јабуке (64%), вищое (16%), щљиве (7%) и кајсије (6%). Катастарска
структура ппљппривредних ппврщина у ппщтини Врбас је јакп дпбра. У укупнпм изнпсу, шак 99,36%
ппљппривреднпг земљищта се налази у прве три катастарске класе. 96,39% оива су на парцелама 1-3.
катастарске класе. Гптпвп стп пдстп впћоака и винпграда се налазе на парцелама прве и друге
катастарске класе.
.
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Велишина регистпванпг
ппљппривреднпг
газдинства (РПГ) ха

Брпј РПГ

Велишина РПГ у пднпсу
на укупан брпј (%)

дп 5

1638

71,66

пд 5 дп 20

531

23,22

пд 20 дп 100

112

4,9

прекп 100

5

0,22

Укупнп

2286

100

Извпр: Управа за трезпр
Прпизвпдоа ппљппривредних прпизвпда: У oпщтини Врбaс дoминирa рaтaрскa прoизвoдоa. Прeмa
пoдaцимa Пoписa пoљoприврeдe 2012., у структури oрaницa и бaщтa (шиja пoврщинa изнoси 28.350 хa)
дoминирa прoизвoдоa житa (пoсeбнo кукурузa), зaтим слeди прoизвoдоa индустриjскoг биљa
(дoминирa прoизвoдоa сoje) и щeћeрнe рeпe. Прoизвoдоa щeћeрнe рeпe нa пoдрушjу oпщтинe Врбaс у
2012. гoдини билa je нajвeћa, a прoизвoдоa кукурузa и сунцoкрeтa нajмaоa у прoтeклих 6 гoдинa.
Oткупљивaш щeћeрнe рeпe у Врбaсу jeстe кoмпaниja „Sunoko“, д.o.o., Нoви Сaд, у шиjeм сaстaву je
щeћeрaнa „Бaшкa“, Врбaс. Шeћeрaнa „Бaшкa“, Врбaс oткупљуje щeћeрну рeпу сa oкo 18.000 хa нa
сирoвинскoм пoдрушjу Бaшкe и сa oкo 4.500 хa нa сирoвинскoм пoдрушjу oпщтинe Врбaс. Нajвeћи
прoизвoђaши щeћeрнe рeпe у oпщтини Врбaс, у сeктoру приврeдних друщтaвa jeсу кoмпaниje: „Carnex“,
д.o.o., Врбaс и „Сaвa Кoвaшeвић“, a.д. Врбaс. Прeмa пoдaцимa ПСС Врбaс, вeлики прoизвoђaши нe
пoщтуjу плoдoрeд, тe сe принoси щeћeрнe рeпe знaшajнo смaоуjу (jaвљa сe мoнoкултурa рeпe).
Пoвртaрскa, вoћaрскa и винoгрaдaрскa прoизвoдоa нeдoвoљнo je зaступљeнa у структури
пoљoприврeднe прoизвoдоe oпщтинe Врбaс. Збoг губиткa пoслa, рaнoг пeнзиoнисaоa, мaлих
мoгућнoсти зaпoщљaвaоa, свe вeћи брoj пoрoдишних гaздинстaвa пoслeдоих гoдинa бaви сe
пoвртaрствoм и вoћaрствoм, углaвнoм зa сoпствeнe пoтрeбe, сa мaлим тржищним вищкoвимa кoje сe
изнoсe нa пиjaцe у Врбaсу, oкoлним грaдoвимa или Нoвoм Сaду. Oд пoврћa гaje сe свe културe: пaприкa,
пaрaдajз, крoмпир, лук, грaщaк, кaрфиoл, лубeницe. Пoвртaрскe биљкe гaje сe нa мaоим пoврщинaмa, a
дoминaнтнo je зaступљeнa прoизвoдоa нa oтвoрeнoм (мaли je брoj плaстeникa, стaклeникa и сл.). Штo
сe тишe вoћaрствa, прeмa пoдaцимa ПСС „Врбaс“, вoћaрствo у Oпщтини ниje знaшajнo рaзвиjeнo, нeмa
трaдициjу, a зaсaди су мaли (oд 50 aри дo 1 хa). Пoдaци пoписa пoљoприврeдe 2012. укaзуjу дa сe
вoћaрствoм у ппщтини бaви 382 гaздинстaвa, пoврщинa вoћоaкa je 252 хa, a дoминирajу плaнтaжни
вoћоaци. У oпщтини je дoминaнтнo зaступљeнa прoизвoдоa jaбукa. Пoрeд jaбукa, пoстoje и зaсaди
вищaоa, кajсиja, щљивa. Нa имaоимa пoрoдишних пoљoприврeдних гaздинстaвa вoћоaци су углaвнoм
мaлe пoврщинe (дo 1 хa), a прoизвoдоу кaрaктeрищe нискa тeхнoлoгиja и мaлa примeнa
aгрoтeхнишких мeрa. Oргaнскa прoизвoдоa ниje рaзвиjeнa. Прeмa пoдaцимa ПСС Врбaс, пoстojи сaмo
jeдaн прoизвoђaш у мeсту Врбaс, кojи сe бaви прoизвoдоoм oргaнскe пщeницe. Сeмeнскa прoизвoдоa,
прeмa пoдaцимa ПСС Врбaс, рaзвиjeнa je и трaдициoнaлнo зaступљeнa у Oпщтини. Oбaвљa сe нa сeктoру
прaвних лицa и сeктoру пoрoдишних пoљoприврeдних гaздинстaвa. Нajвeћи прoизвoђaши сeмeнa
житaрицa и индустриjскoг биљa су прeдузeћa „Сaвa Кoвaшeвић“ и „Carnex “, a oвa прoизвoдоa сe oбaвљa
у сaрaдои сa oргaнизaтoримa прoизвoдоe, oднoснo прoизвoђaшимa сeмeнa. У сeктoру пoрoдишних
пoљoприврeдних гaздинстaвa зaступљeнaje сeмeнскa прoизвoдоa пoврћa (у мeстимa Куцурa и Змajeвo),
кoja сe oбaвљa у сaрaдои сa вoдeћим прoизвoђaшимa сeмeнa у зeмљи (Институт зa рaтaрствo и
пoвртaрствo, Нoви Сaд, Институт зa пoвртaрствo, Смeдeрeвскa Пaлaнкa,).
Земљпрадничке задруге и удружеоа ппљппривредника: У oпщтини Врбaс пoстojao je вeлики брoj
зeмљoрaднишких зaдругa у пeриoду прe трaнзициoних прoмeнa. Пoрeд тoгa щтo je сa рaспaдoм тржищтa
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СФРJ и трaнзициjoм вeћи брoj зaдругa угaщeн или je у стeшajу, дaнaс je oстao рeлативнo рaзвиjeн сeгмeнт
зaдругaрствa, пoсeбнo у oднoсу нa рeгиoн Шумaдиje и Зaпaднe Србиje и рeгиoн Jужнe и Истoшнe Србиje.
Нeкoликo зaдругa у oпщтини Врбaс или oкoлним oпщтинaмa вeoмa успeщнo рaди, кao нa примeр:
”Баћп” Врбас,” Клас “Куцура, Агрпнпм Деспптпвп Пивнице, ппщтина Башка Паланка” , Агрпмиx”. Ситaн
пoсeд, нискa прoдуктивнoст и мaлa пoљoприврeднa прoизвoдоa, висoкa инoстрaнa кoнкурeнциja,
дoминaциja хипeрмaркeтa, пoтрeбa инвeстирaоa у кaпaцитeтe прeрaдe и oбaвeзa увoђeоa стaндaрдa
квaлитeтa – сaмo су нeки oд брojних aргумeнaтa кojимa сe мoжe oбрaзлoжити нeoпхoднoст удруживaоa
у пoљoприврeди. Meђутим, прoцeси удруживaоa у пoљoприврeди Србиje нису дoвoљнo рaзвиjeни и
oптeрeћeни су брojним прoблeмимa. У oпщтини Врбaс aктивнo je нeкoликo удружeоa
пoљoприврeдникa, a нajзнaшajниja Удружeоe oдгajивaшa oвaцa и кoзa „Бикaрa“, Удружeоe oдгajивaшa
свиоa „СУС”, Удружеое малинара “ Башка малина” из Башкпг Дпбрпг Ппља, Удружeоe вoћaрa „Бaшкa
jaбукa”, Удружeоe пшeлaрa, Удружeоe пoљoприврeдника oпщтинe Врбaс.
.
Трансфер знаоа и инфпрмација: Инфпрмисаое пптенцијалних кприсника п мерама кпје су дефинисане
Прпгрампм спрпвещће се путем кпнкурса ( Јавних ппзива) кпји ће бити истакнут на пгласнпј табли зграде
Ппщтинске управе Врбас и свим месним канцеларијама у ппщтини Врбас, кап и на званишнпм сајту
ппщтине. Кприсници шестп инфпрмације прихватају са резервпм и реткп се усуђују да инвестирају
сппствена средства у стицаое нпвих знаоа и вещтина. Несигурнпсти кприсника дппринпси и тп щтп
трансфер знаоа кпји се врщи у сврхе прпмпције нпвих прпизвпда и технплпгија, путем медија и на друге
нашине, мпже бити непбјективан и усмерен превасхпднп на прпфит пренпсипца. Нпве технплпгије брже
и ефикасније се прихватају пд стране већих ппљппривредних газдинстава. Генералнп ппсматранп,
између разлишитих делпва аграрнпг сектпра нема битних разлика у ппзицијама за стицаое знаоа,
изузев щтп слпженији видпви прпизвпдое захтевају већи пбим инфпрмација п мпдерним
технплпгијама. Лпкална сампуправа у сарадои са релеватним субјектима у ппљппривреди пре свега са
ПСС Нпви Сад, Сталнпм кпнференцијпм градпва и ппщтина, Развпјнпм агенцијпм Башка и другим
релевантним шинипцима руралнпг развпја и ппљппривреде, у највећпј мери дппринпси вепма дпбрпј
имфпрмисанпсти и трансферу струшних знаоа крајоим кприсницима. Инфпрмисанпст се спрпвпди
путем јавнпг инфпрмисаоа п актуелнпстима у ппљппривреди и селу (регипналне ТВ, емисије и наступи
ппљппривредних и других струшних лица) и путем прганизпваних скуппва са мещтанима. Лпкална
канцеларија за екпнпмски развпј (КЛЕР) при Ппщтинскпј управи Врбас пружа кпнсултантское услуге
приликпм кпнкурисаоа и писаоа прпјекта за заинтереспване грађане, удружеоа и предузетнике са
теритприје ппщтине Врбас.
.
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА
И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

Табела 1. Мере директних плаћаоа
Редни
брпј

Назив
мере

УКУПНП

Шифра
мере

Планирани
бучет за
текућу
гпдину без
пренетих
пбавеза (у
РСД)

Изнпс
ппстицаја пп
јединици
мере
(апсплутни
изнпс у РСД)

Изнпс
ппдстицаја
пп
кприснику
(%) (нпр.
30%, 50%,
80%)

Максимални
изнпс
ппдрщке пп
кприснику
(акп је
дефинисан)
(РСД)

Пренете
пбавезе
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Табела 2. Мере кредитне ппдршке
Редни
брпј

Назив мере

1

Кредитна
ппдрщка

Шифра
мере

100.2

УКУПНП

Планирани
Изнпс
Изнпс
бучет за
ппстицаја пп ппдстицаја
текућу гпдину јединици
пп
без пренетих
мере
кприснику
пбавеза (у
(апсплутни
(%) (нпр.
РСД)
изнпс у РСД) 30%, 50%,
80%)
3.000.000,00

0,00

100

Максимални
изнпс
ппдрщке пп
кприснику
(акп је
дефинисан)
(РСД)

Пренете
пбавезе

0,00

0,00

3.000.000,00

Табела 3. Мере руралнпг развпја
Редни брпј

Назив мере Шифра мере

Планирани
Изнпс
Максимални
бучет за
ппдстицаја пп изнпс ппдрщке
текућу гпдину кприснику (%) пп кприснику
без пренетих
(нпр. 30%,
(акп је
пбавеза (у
50%, 80%)
дефинисан)
РСД)
(РСД)

Пренете
пбавезе

УКУПНП
Табела 4. Ппсебни ппдстицаји
Редни
брпј

Назив
мере

Шифра
мере

Планирани
бучет за
текућу
гпдину без
пренетих
пбавеза (у
РСД)

Изнпс
ппстицаја пп
јединици
мере
(апсплутни
изнпс у РСД)

Изнпс
ппдстицаја
пп
кприснику
(%) (нпр.
30%, 50%,
80%)

Максимални
изнпс
ппдрщке пп
кприснику
(акп је
дефинисан)
(РСД)

Пренете
пбавезе

УКУПНП
Табела 5. Мере кпје нису предвиђене у пквиру мера директних плаћаоа, мера кредитне
ппдршке, мера руралнпг развпја и ппсебних ппдстицаја
Редни
брпј

Назив
мере

УКУПНП

Шифра
мере

Планирани
бучет за
текућу
гпдину без
пренетих
пбавеза (у
РСД)

Изнпс
ппстицаја пп
јединици
мере
(апсплутни
изнпс у РСД)

Изнпс
ппдстицаја
пп
кприснику
(%) (нпр.
30%, 50%,
80%)

Максимални
изнпс
ппдрщке пп
кприснику
(акп је
дефинисан)
(РСД)

Пренете
пбавезе
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Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава
Вреднпст у
РСД

Бучет
Укупан изнпс средстава из бучета АП/ЈЛС планираних за реализацију Прпграма ппдрщке
за спрпвпђеое ппљппривредне пплитике и пплитике руралнпг развпја (без пренетих
пбавеза)

3.000.000,00

Планирана средства за директна плаћаоа

0,00

Планирана средства за кредитну ппдрщку

3.000.000,00

Планирана средства за ппдстицаје мерама руралнпг развпја

0,00

Планирана средства за ппсебне ппдстицаје

0,00

Планирана средства за мере кпје нису предвиђене у пквиру мера директних плаћаоа,
кредитне ппдрщке и у пквиру мера руралнпг развпја

0,00

Пренете пбавезе

0,00

Циљна група и значај прпмене кпја се пчекује за кприснике: Циљ пве мере је ствараое претппставки за
раст ппљппривредне прпизвпдое, унапређеое кпнкурентнпсти ппљппривредних прпизвпђаша
/газдинстава и стабилнпст дпхптка ппљппривредних прпизвпђаша. Специфишни циљеви мере се пднпсе
на ппвећаое кпнкурентнпсти ппљппривредних прпизвпђаша из ппщтине Врбас на тржищту, ппвећаое
прихпда на ппљппривреднпм газдинству унапређеоем квалитета прпизвпдое и мпдернизацијпм исте,
јашаое технишких капацитета ппљппривредних газдинстава и дпстизаое захтеваних стандарда
прпизвпдое, ппвећаое пбрадивих ппврщина (засади и других култура), кап и ппврщина ппд
стакленицима и пластеницима и ппврщина кпје се навпдоавају.
Инфпрмисаое кприсника п мпгућнпстима кпје пружа Прпграм ппдршке за спрпвпђеое
ппљппривредне пплитике и пплитике руралнпг развпја: Инфпрмисаое пптенцијалних кприсника п
мерама кпје су дефинисане Прпгрампм спрпвещће се путем кпнкурса ( Јавних ппзива) кпји ће бити
истакнут на пгласнпј табли зграде Ппщтинске управе Врбас и свим месним канцеларијама у ппщтини
Врбас, кап и на званишнпм сајту ппщтине.
.
Мпнитпринг и евалуација: Прпграма мера ппдрщке за спрпвпђеое ппљппривредне пплитике руралнпг
развпја ппщтине Врбас за 2019. гпдину задужени су ппщтински пдсеци кпји прате реализацију мера кпје
се спрпвпди путем јавнпг пгласа, пднпснп кпнкурса и крпз израду пдгпварајућих извещтаја и
инфпрмација кпје дпстављају надлежни пргани ( Ппщтинскп веће, Скупщтина Ппщтине).
II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА
2.1. Назив и шифра мере: 100.2 Кредитна ппдршка

.

2.1.1. Образлпжеое: У складу са Закпнпм п ппдстицајима у ппљппривреди и руралнпм развпју,
јединице лпкалне сампуправе мпгу да утврђују мере кпје се пднпсе на директна плаћаоа у виду
кредитне ппдрщке. Кредитна ппдрщка ће се реализпвати суфинансираоем камата за ппљппривредне
кредите кпд ппслпвних банака. Ппљппривредници у ппщтини Врбас шестп недпстатак средстава за
инвестиције у ппљппривредну прпизвпдоу пптражују кпд ппслпвних банака. Из пвих извпра
ппљппривредна газдинства прибављају средства неппхпдна за унапређеое прпизвпдое кап предуслпва
за ппвећаое зараде и прпфита. Ппред виспких каматних стппа јавља се и неусклађенпст рпкпва птплате
са рпкпвима прилива средстава на ппљппривредним газдинствима и неусклађенпст грејс перипда са
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врстпм прпизвпдое, пднпснп инвестицијпм. Дпдатни прпблем је и нашин пбезбеђеоа кредита –
хипптеке на пбјектима у руралним ппдрушјима су шестп неприхватљивп пбезбеђеое. Пва мера је у
складу и наципналнпм и лпкалнпм аграрнпм пплитикпм, пднпснп Стратегијпм ппљппривреде и
руралнпг развпја 2014. – 2024. гпдине. Крпз предлпжене мере ппљппривредним газдинствима се
пмпгућава лакщи приступ кприщћеоу кредита кпд ппслпвних банака и на тај нашин се стварају
ппвпљнији екпнпмски услпви за пбезбеђеое неппхпдних импута за ппстпјећу прпизвпдоу и за
инвестиципне активнпсти за заппшиоаое и унапређеое ппљппривредне прпизвпдое.
2.1.2. Циљеви мере: Циљ пве мере је ствараое претппставки за раст ппљппривредне прпизвпдое,
унапређеое кпнкурентнпсти ппљппривредних прпизвпђаша/газдинстава и стабилнпст дпхптка
ппљппривредних прпизвпђаша. Специфишни циљеви мере се пднпсе на ппвећаое кпнкурентнпсти
ппљппривредних прпизвпђаша из ппщтине Врбас на тржищту, ппвећаое прихпда на ппљппривреднпм
газдинству унапређеоем квалитета прпизвпдое и мпдернизацијпм исте, јашаое технишких капацитета
ппљппривредних газдинстава и дпстизаое захтеваних стандарда прпизвпдое, ппвећаое пбрадивих
ппврщина (засади и других култура), кап и ппврщина ппд стакленицима и пластеницима и ппврщина
кпје се навпдоавају.
.
2.1.3. Веза мере са наципналним прпграмима за рурални развпј и ппљппривреду: Није примеоивп.
.
2.1.4. Крајои кприсници: Крајои кприсници су: - физишка лица нпсипци регистрпванпг ппљппривреднпг
газдинства кпја су уписана у Регистар ппљппривредних газдинства.
.
2.1.5. Екпнпмска пдрживпст: Екпнпмску пдрживпст улагаоа крпз пдређену фпрму бизнис плана или
прпјекта ппднпсилац захтева ће дпстављати банци у зависнпсти пд изнпса кредита и ппслпвне пплитике
саме банке. Ппщтина Врбас у јавнпм ппзиву дефинище намену кприщћеоа кредитних линија и даје
сагласнпст на намену кредита.
.
2.1.6. Општи критеријуми за кприснике: Ппщти критеријуми за кприснике пп пвпј мери су:
- ппљппривреднп газдинствп уписанп у Регистар ппљппривредних газдинстава, са активним
статуспм;
- пребивалищте и прпизвпдоа на теритприји Ппщтине Врбас.
.
2.1.7. Специфични критеријуми: Прихватљиви кприсници пп пвпј мери су регистрпвана ппљппривредна
газдинстава кпја су закљушила угпвпр п кредиту са ппслпвнпм банкпм дп утрпщка средстава. Физишка
лица – нпсипци регистрпванпг ппљппривреднпг газдинства мпгу да пстваре правп на суфинансираое
камате када је намена кредита следећа: набавка oбртних средстава за ппљппривредну прпизвпдоу
(набавка репрпматеријала за ппљппривредну прпизвпдоу).
.
2.1.8. Листа инвестиција у пквиру мере:

.

Шифра инвестиције

Назив инвестиције

100.2.1

Суфинансираое камата за ппљппривредне кредите

2.1.9. Критеријуми селекције:

.

2.1.10. Интензитет ппмпћи: - Интензитет ппмпћи изнпси дп 100% за камату и/или накнаду на пдпбрене
кредите.
.

Број: 13. Страна 302. Службени лист општине Врбас, 7. јун 2019. године
2.1.11. Индикатпри/ппказатељи:
Редни брпј

.

Назив ппказатеља

1

Укупан брпј ппднетих захтева

2

Укупан брпј пдпбрених захтева

2.1.12. Административна прпцедура: Суфинансираое камата за ппљппривредне кредите спрпвпди се
путем кпнкурса за пствариваое права на кредитну ппдрщку кпји расписује Председник Ппщтине Врбас
на пснпву утврђених критеријума. Кпнкурспм ће се дефинисати прихватљиви трпщкпви, пптребна
дпкументација и сви специфишни услпви кпји нису дати у Прпграму. Суфинансираое камате врщиће се
искљушивп за наменске кредите. Једна кредитна линија мпже се пднпсити на вище дефинисаних
намена, а један кприсник мпже ппднети самп један захтев за суфинансираое камата за ппљппривредни
кредит дп утврђенпг лимита кредита. Пптенцијални кприсник кредита ппднпси Ппщтинскпј управи
Ппщтине Врбас захтев за даваое Сагласнпсти за финансираое камате. Накпн дпбијаоа сагласнпсти
Ппщтине Кприсник дпставља ппслпвнпј банци Сагласнпст и пптребну дпкументацију (кпју прпписује
банка) ради пдпбраваоа кредита и закљушеоа угпвпра п кредитираоу са ппслпвнпм банкпм. Средства
ће се пдпбравати кприсницима кпји испуоавају услпве, редпм на пснпву ппднетих кпмплетнихприхватљивих захтева дп утрпщка распплпживих средстава. Нашин реализације пдпбрених средстава за
суфинансираое камата за ппљппривредне кредите и пбавезе кприсника прецизираће се угпвпрпм.
III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТA

Табела: Општи ппдаци и ппказатељи
Назив показатеља

Вредност,
опис
показатеља

Извор
податка и
година

ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и гепграфски пплпжај
Аутпнпмна ппкрајина

рзс*

Регипн

рзс*

Пбласт

Јужнпбашка пбласт

рзс*

Град или ппщтина

Врбас

рзс*

Ппврщина

376

рзс*

Брпј насеља

7 ( Врбас, Башкп Дпбрп
Ппље, Куцура, Змајевп,
Савинп Селп, Равнп
Селп, Кпсаншић)

рзс*

Брпј катастарских ппщтина

7

рзс*

Брпј ппдрушја са птежаним услпвима рада у
ппљппривреди (ППУРП)

Ппщтина Врбас не
припада ппдрушју са
птежаним услпвима за
рад у ппљппривреди

Демпграфски ппказатељи
Брпј станпвника

45852

рзс**
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Брпј дпмаћинстава

14025

Густина насељенпсти (брпј станпвника/ппврщина, km²)

Густина насељенпсти
градскпг насеља Врбас
је 109 станпвника пп км
2

Прпмена брпја станпвника 2011:2002 (2011/2002*100 –
100)

рзс*

рзс**

- у руралним ппдрушјима АП/ЈЛС

рзс**

Станпвнищтвп млађе пд 15 гпдина (%)

6502

рзс**

Станпвнищтвп старије пд 65 гпдина (%)

6596

рзс**

Прпсешна старпст

40.8

рзс*

Индекс стареоа

113.4

рзс*

Без щкплске спреме и са непптпуним пснпвним
пбразпваоем (%)

3721

рзс*

Пснпвнп пбразпваое (%)

7123

рзс*

Средое пбразпваое (%)

20352

рзс*

Вище и виспкп пбразпваое (%)

2834

рзс*

Ппљппривреднп станпвнищтвп у укупнпм брпју
станпвника (%)

Прпцена

Прирпдни услпви
Рељеф (равнишарски, брежуљкасти, брдски, планински)

равнишарски

Препвлађујући педплпщки типпви земљищта и
бпнитетна класа
Клима (умеренп-кпнтинентална, субпланинска …)

Интерни
Интерни

Умеренп- кпнтинетална

Интерни

Прпсешна кплишина падавина (mm)

Интерни

Средоа гпдищоа температура (Пс)

Интерни

Хидрпграфија (ппврщинске и ппдземне впде)

Интерни

Ппврщина ппд щумпм (hа)

236,7 хектара

рзс*

Ппврщина ппд щумпм у укупнпј ппврщини АП/ЈЛС (%)

290,7506 хектара

рзс*

Ппщумљене ппврщине у претхпднпј гпдини (hа)

52,7683 хектара

рзс*

Ппсешена дрвна маса (m3)

рзс*

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стаое ресурса
Укупан брпј ппљппривредних газдинстава:

3289

рзс***

Брпј регистрпваних ппљппривредних газдинстава (РПГ):

2286

Управа за трезпр

- ппрпдишна ппљппривредна газдинства (%)

2,433

- правна лица и предузетници (%)
Кприщћенп ппљппривреднп земљищте - КПЗ (hа)

рзс***

Ушещће КПЗ у укупнпј ппврщини ЈЛС (%)
Пранице и бащте, впћоаци, винпгради, ливаде и
пащоаци, псталп(18) (ha, %)

Пранице и бащте
28350, впћоаци 252,
винпгради 3 ,Ливаде и
пащоаци 283, псталп 1

рзс***

Жита, индустријскп биље, ппврће, крмнп биље,

Жита 16816,

рзс***
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псталп(19) (ha, %)

индиструјскп биље
10020, ппврће 889,
крмнп биље 609,
псталп 9

Прпсешна велишина ппседа (КПЗ) пп газдинству (ha)

рзс***

Пбухваћенпст ппљппривреднпг земљищта кпмасацијпм
(ha)

Интерни

Пбухваћенпст земљищта неким видпм удруживаоа (ha)

Интерни

Брпј ппљппривредних газдинстава кпја навпдоавају КПЗ 515

рзс***

Пдвпдоавана ппврщина КПЗ (ha)

Интерни

Навпдоавана ппврщина КПЗ (ha)

рзс***

Ппврщина ппљппривреднпг земљищта у државнпј
свпјини на теритприји АП(20) (ha)

Интерни

Ппврщина ппљппривреднпг земљищта у државнпј
свпјини кпја се даје у закуп (ha):

Интерни

- физишка лица (%)

Интерни

- правна лица (%)

Интерни

Гпведа, свиое, пвце и кпзе, живина, кпщнице пшела
(брпј)

Гпведа 5784, свиое
69843, пвце 5042, кпзе
1728, живина

рзс***

Трактпри, кпмбајни, прикљушне мащине (брпј)

трактпри 1868,
кпмбајни
155,прикљушне мащине
6823

рзс***

Ппљппривредни пбјекти (брпј)
Хладоаше, сущаре, стакленици и пластеници (брпј)

рзс***
Хладоаше 6,
стакленици 12,
пластеници 162

Упптреба минералнпг ђубрива, стајоака и средстава за
защтиту биља (ha, брпј ПГ)

рзс***

рзс***

Брпј шланпва газдинства и сталнп заппслених на
газдинству:

6548 и 751

рзс***

(на ппрпдишнпм ПГ: на газдинству правнпг
лица/предузетника) (ha)

5797

рзс***

Гпдищое радне јединице (брпј)

5797

рзс***

Земљпраднишке задруге и удружеоа ппљппривредника 2934
(брпј)

Интерни

Прпизвпдоа ппљппривредних прпизвпда(кпличина):
- биљна прпизвпдоа (t)

ЗЗ Баћп Врбас

- стпшарска прпизвпдоа (t, lit, кпм.)

ппкрива 7,1 % праница
највище се гаји
крпмпир, гращак ,црни
лук и купус

рзс***
Интерни

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура

рзс*

Број: 13. Страна 305. Службени лист општине Врбас, 7. јун 2019. године
Саобраћајна инфраструктура
Дужина путева(26) (km)

млекп,месп,јаја и мед

рзс*

Ппщте и телефпнски претплатници (брпј)

44,6

рзс*

Дпмаћинства прикљушена на впдпвпдну мрежу (брпј)

12149

рзс*

Дпмаћинства прикљушена на канализаципну мрежу
(брпј)

14000

рзс*

Укупне испущтене птпадне впде (хиљ.m3)

5200

рзс*

Прешищћене птпадне впде (хиљ.m3)

2015

рзс*

Водопривредна инфраструктура

Енергетска инфраструктура
Прпизвпдоа и снабдеваое електришнпм енергијпм (брпј)

Интерни

Социјална инфраструктура
Пбјекти пбразпвне инфраструктуре (брпј)

Дистрибутер Електрп
Впјвпдина

рзс*

Брпј станпвника на једнпг лекара

9. пснпвне щкпле, 3.
средое щкпле, 12.
Предщкплских устанпва

рзс*

Брпј кприсника спцијалне защтите

9. пснпвне щкпле, 3.
средое щкпле, 12.
Предщкплских устанпва

рзс*

Диверзификација руралне екпнпмије

9. пснпвне щкпле, 3.
средое щкпле, 12.
Предщкплских устанпва

Заппслени у сектприма ппљппривреде, щумарства и
впдппривреде (брпј)

306

рзс* рзс***

Газдинства кпја пбављају друге прпфитабилне
активнпсти(30) (брпј)

4767

рзс***

Туристи и прпсешан брпј нпћеоа туриста на теритприји
АП/ЈЛС (брпј)

378

рзс*

Трансфер знаоа и инфпрмација

175

Ппљппривредна саветпдавна струшна служба (да/не)

6264 туриста и 17014
нпћеоа

Ппљппривредна газдинства укљушена у саветпдавни
систем (брпј)

Ппљппривредна
струшна служба

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-45/2019-I/01
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ВРБАС

Интерни
ПССС
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