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Образац 1 

На основу Члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Сл.гласник Рс", број 
10/2013,142/2014,103/2015 и 101/2016), Члана 9. Одлуке о буџету Општине Мало Црниће за 2020.годину 

("Службени гласник Општине Мало Црниће", број 11/19 и 6/20), Члана 52. Став 1. Тачка 93. Статута 
Општине Мало Црниће ("Службени гласник општине Мало Црниће", број 3/2019), Скупштина општине 

Мало Црниће, по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривредe, шумарствa и 
водопривреде број 320-40-05320/2020-09, на седници одржаној 27.07. 2020.године доноси 

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА 
2020 годину 

I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

Анализа постојећег стања 

Географске и административне карактеристике: Општина Мало Црниће се налази у североистичном делу 
централне Србије и припада Браничевском управном окуруг. У админстративном смислу, Општина Мало 
Црниће се граничи са општинама: Пожаревац, Велико Градиште, Кучево, Петровац на Млави и Жабари. 
Простире се на површини од 279 км2. Општина, по последњем попису, има 16791 становника, од чега је 
11458 стално насељених у 19 насеља. Општина Мало Црниће, према броју становника и површини на којој 
се простире спада у ред мањих Општина сврстаних у 4 група развијености, са средњом густином насељености 
од 50 ст/км2. Централни део територије обухвата плодна и широка долина средњег и горњег тока Млаве, 
која се лагано шири у Стишку равницу. Само по ободима налазе се питома брда, последњи обронци 
Хомољских планина. Карактеристике рељефа су од 89м до 350м надморске висине. 

Природни услови и животна средина: Територија Општине Мало Црниће се може поделити на три 
геоморфолошке целина и то: Греда Сопот, долина Млаве и Стиг. Греда Сопот представља развође између 
Велике Мораве и Млаве, усмерена је у правцу југ-север у ком правцу се и сужава око 15,0 км (на крајњем 
југу), на око 6,0 км у зони Општине Мало Црниће до на око 250 км у зони Костолца, одакле се сужава у виду 
клина и завршава у зони Старог Костолца. Услови за развој пољопривредне производње су повољни на 
највишим заравњењима, или у њеном подножју на прелазу ка дну долине Млаве (Врбница, Велико Село) 
или њених повремених притока (Топоница, Крављи До). Остали терени се одликују већим нагибом 
долинских страна. Долина Млаве, у дужини од око 13,5 км и са ширином од 2,0 до 3,0 км, раздваја више 
делове територије Општине Мало Црниће према Великој Морави и Пеку. Ово је равничарски простор који је 
испресецан коритима Млаве и њених притока и представљен је инундационом равни (поплавна површина) 
и нешто вишим терасним површинама. Саставни део ове просторне целине је и долина Витовнице од насеља 
Аљудова до уливања у Млаву.Ова зона се може третирати као врло повољна за развој пољопривредне 
производње уз примену одређених заштитних и мелиоративних мера. Стиг заузима око 60% укупне 
површине општине Мало Црниће, постепено се уздиже од 100м до 277м надморске висине, укупне је 
дужине (север-југ) око 15 км и ширине око 12 км изграђена је од лесних заравњених и неогених материјала 
у којима су усечене плитке долине периодичних токова усмерених ка Млави и Витовници. Овом делу, због 
својим сличних висинских карактеристика, припада и јужни део територије Општине који се разликује од 
зоне Стига по стрмијим падинама и пошумљености. Зона Стига се може третирати као зона која је врло 
погодна за развој пољопривредне производње. Територију општине Мало Црниће карактеришу веома мале 
површине под шумом. Од укупног земљишног фонда шуме заузимају свега 2.430 Ха или 9,6% територије из 
чега се јасно види да је покривеност шумама далеко испод просека региона (23,6%) и Републике Србије 
(31%). Шуме су највише заступљене у КО Топоница, КО Кула и КО Смољинац. . 
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Стање и трендови у руралном подручју 

Демографске карактеристике и трендови: Укупан број становника на подручју Општине Мало Црниће је 
16.791, од чега је 11.458 стално настањено у 19 насеља. Сва насеља у општини су пољопривредна насеља. 
По попису из 2011.године број становника до 20 година је 2125, од 20 до 65 је 6625 и преко 65 година 2708. 
По истом попису без основног образовања је 2999 становника, са основним образовањем 4329 становника, 
са вишим образовањем је 168 становника и са високим образовањем је 139 становника. Око 80 % становника 
се бави пољопривредом. 

Подаци о опадању броја становника општине Мало Црниће 

Година 1991 2002 2012 Пројекција за 2021 годину на бази уоченог 
тренда 

Број стално насељених 
становника 

16103 13853 11458 10679 

Диверзификација руралне економије: Претходни период обележило је продубљивање негативних 
тенденција на тржишту рада. По подацима пописа из 2011. Године незапослено је било 13,64% радно 
способног становништва. Образовна структура запослених: 50% запослених лица је са средњим 
образовањем 40% запослених лица је са основном школом или без образовања и 10% запослених лица је са 
високим и вишим образовањем. Примарне делатности су најразвијенији сектор у привреди Општине. У 
оквиру примарног сектора је најразвијенија пољопривреда, док су остале (лов, риболов, шумарство и др.) 
веома слабо развијене. Секундарне привредне активности су доста мање развијене од примарних. У оквиру 
њих најразвијеније је производно занатство и грађевинарство док је индустрија слабо заступљена. 
Терцијални сектор је такође неразвијен. Највиши ниво развијености је у области угоститељства, занатства и 
тек у зачетку туризам. Највећу развојну шансу општина би имала развојем индустријске производње која се 
наслања на пољопривреду. Јачање економске снаге општине могуће је и кроз неке видове сеоског туризма 
али само у смислу допунске делатности. . 

Рурална инфраструктура: Комунална инфраструктура ја слабо развијена. Само око 550 домаћинстава је 
прикључено на водоводну мрежу. Ниједно насеље нема канализациону мрежу. Локални путеви су у добром 
стању. Од 60 Км Државних путева другог реда је такође у добром стању. Од укупне дужине Општинских 
путева око 20 Км није асфалтирано. Пољски путеви су углавном у добром стању, у сарадњи са 
Министарством, од средстава закупа, инвестира се у одржавање тих путева. Већи део улица у насељима је 
асфалтиран, а остале су засуте туцаником. На нивоу општине организовано се сакупља комунални отпад. 
Свест становништва по питању одржавања и заштите животне средине је ниска, због чега локална 
самоуправа улаже знатна финансијска средства за чишћење дивљих сметлишта на подручју. Покривеност 
подручја фиксном и мобилном телефонијом и интернетом је добра. Покривеност подручја поштанским 
саобраћајем последњих година није адекватна, наиме има насеља у којима се пошта доставља једном 
недељно. Електромрежа је у задовољавајућем стању. На подручју Општине изградња је гасоводна мреже, 
која још није у функцији .  

Показатељи развоја пољопривреде 

Пољопривредно земљиште: Укупна површина Оптшине је 27000 Ха од чега је 80% обрадиво пољопривредно 
земљиште. Од укупне површине земљишта 17000 Ха је комасирано, просечна величина поседа је 0,63 Ха. На 
подручју нема изграђеног система за наводњавање. Мелиорација је спроведена на површини од 5.453 Ха. 
Заштита од великих вода је добра, спроводи се у долини реке Млаве и Витовнице. Земљиште је квалитетно, 
44% земљишта је од 1 до 3 класе. Садржај хумуса 3-4%, земљиште је слабо кисело. Типови земљишта: 
чернозем, алувијум, гајњача, смолница и псеудоглеј. Стање култура по катастру: њиве 19000 Ха, вртови 100 
Ха, вишегодишњи засади 800 Ха, ливаде 900 Ха, остало 200 Ха. Стање култура по попису: оранице 13706 Ха, 
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баште 42 Ха, крмно биље 875 Ха, воћнаци и виногради 300 Ха, остало су шуме, трстици, ливаде и пашњаци. 
Државно земљиште 450 Ха, од чега се издаје у закуп око 300 Ха, осталих 150 Ха је неповољно за обраду. . 

Вишегодишњи засади: Услови за вишегодишње засаде веома су повољни. Део Општине је брдовит, 
југозападне експозиције земљишта повољног за заснивање вишегодишњих засада. С обзиром да на тим 
површинама никад нису коришћени пестициди постоји реалне основе за организовање органске 
производње. Клима је повољна, умерено континентална, просечне падавине 550-600 л/м2. Ова предност до 
сада није искоришћена у довољној мери, тако да вишегодишњи засади воћарство и виноградарство немају 
тренутно економски значај али представљају велики потенцијал за наредни период. Последњих пар година 
се подижу засади лешника, ораха, јагода, шљива и кајсија, као и пар хектара винограда. 

Сточни фонд: Основни природни услови за развој сточарства на подручју Општине Мало Црниће су повољни. 
Плодно земљиште је погодно за узгој крмног биља (луцерке, црвене детелине и вештачке ливаде) а у 
брдском делу Општине постоји и могућност слободне испаше. Смештајни капацитети код пољоприведника 
постоје али су углавном неискоришћени. Присутан је тренд смањења сточног фонда. Расни састав; -говеда-
сентименталац и холнштај и домаће говече у типу сименталца су највише затупљени -свиње-ландрас, 
јоркшир, пиетрен и мешанци ових раса -овце-домаћа праменка, сврљишка овца, винтерберг, ил де франс и 
шароле. -козе-домаћа коза и алпска коза. 

Број грла стоке, по последњем попису 

Говеда краве свиње овце козе коњи кокоши ћурке патке гуске кошнице 

2433 1230 16666 622 1118 32 60046 1655 3728 1053 2709 
Механизација, опрема и објекти: На подручју општине у својини пољопривредника регистровано је 3567 
трактора, од чега је 3475 старије од 10 година, 80% трактора је снаге од 40-60 КС, комбајна има 376 и они су 
такође старији од 10 година. За смештај силаже постоје 94 објекта капацитета 6000 тона. Хладњаче 5, 
капацитета 102 м3. Пластеници 40, површине 11829 м2. . 

Број машина по попису пољопривреде 2012. године 

плуг тањирач
а 

дрљач
а 

сетвосп
. 

ротофрез
а 

расипа
ч 

сејалиц
а 

прскалиц
а 

приколиц
а 

косилиц
а 

бера
ч 

229
5 

1485 1831 498 80 1089 1467 1153 2356 1062 424 

Објекти за смештај стоке 

за 
говеда 

 за 
свиње 

 за 
носиље 

 остало 

број капацитет број капацитет број капацитет број 

1600 10416 2356 35505 1156 60235 800 
Објекти за смештај производа 

кошеви  амбари  силоси  

број капацитет број капацитет број капацитет 

2214 64293 1853 41524 17 860 
Радна снага: Од укупног број домаћинстава на подручју Општине Мало Црниће 2.480 (80%) се бави 
пољопривредном производњом као примарном граном.  
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Образовна структура носиоца газдинства 

основно курсеви Сред.пољ. друга 
ср. 

виша или 
фак.пољ. 

друга виша или 
фак. 

2087 37 71 236 20 29 
Структура пољопривредних газдинстава: Структура приказана у табели. 

Структура пољопривредних газдинставапо површини поседа по Ха и Структура пољопривредних 
газдинстава по условном грлу стоке . 

нема 
посед 

мање од 
1 ха 

1-2 2-5 5-
10 

10-
20 

20-
30 

30-
50 

више од 
50 ха 

397 2018 306 720 661 207 57 21 32 
Производња пољопривредних производа: Учешће биљне производње у дохотку пољопривреде је 70%. 
Учешће сточарске производње у дохотку пољопривреде је 30%. Укупна производња пшенице око 22000 
тона, просечан принос 4 т/ха. Укупна производња кукуруза око 35000 тона, просечан принос 6 т/ха. Укупна 
производња сунцокрета око 5000 тона, просечан принос 2,7 т/ха. Подручје је веома повољно за развој 
органске производње воћа, винограда и поврћа без периода конверзације, јер постоје делови територије на 
којима никада нису коришћени пестициди и др. 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

Табела 1. Мере директних плаћања 

 

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

Назив 
мере 

Шифра 
мере 

Планирани 
буџет за текућу 

годину без 
пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ 
постицаја по 

јединици 
мере 
(апсолутни 

износ у РСД) 

Износ 
подстицаја по 
кориснику (%) 

(нпр. 30%, 
50%, 80%) 

Максимални 
износ подршке 

по 
кориснику (ако је 

дефинисан) 
(РСД) 

Пренете 
обавезе 

                

  УКУПНО         
Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава 

Буџет Вредност у РСД 

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма 
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без 
пренетих обавеза) 

9.600.000,00 

Планирана средства за директна плаћања 1.000.000,00 

Планирана средства за кредитну подршку 1.000.000,00 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја 7.600.000,00 

Планирана средства за посебне подстицаје 0,00 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних 
плаћања, кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја 

0,00 

Пренете обавезе 205.746,84 
Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике: Циљна група - потенцијални корисници мера 
подршке из овог Програма су регистрована пољопривредна газдинства са подручја Општине Мало Црниће. 
Структура пољопривредне производње на регистрованим газдинствима у Општини Мало Црниће је 
мешовита. Најзаступљеније је ратартсво, којим се бави највећи број пољопривредника. Сточарством се бави 
мањи број пољопривредника, док су повртарство и воћарство слабо заступљени. Пољоприведници, 
корисници мера, након реализације програма знатно ће побољшати обим сточарске производње и расни 
састав стоке, а самим тим и свој економски положај кроз повећање прихода. Повећање бројности стоке 
резултираће и потребом за повећањем ратарске производње, поготову повећање производње крмног биља. 
Повећаће се количина стајњака за ђубрење земљишта, која ће побољшати плодност пољопривредног 
земљишта. Садашње стање сектора воћарства на подручју Општине Мало Црниће указује да се постојеће 
природне повољности недовољно користе. Нарочито је неискоришћен брдски део општине који је по 
проценама стручњака веома повољан за развој воћарства. Последњих година приметно је подизање засада 
лешника и винограда, као и јагодњака. Подршка ће се састојати у унапређењу сектора воћарства кроз 
повећање броја заснованих вишегодишњих засада и увећање површине под вишегодишњим засадима. 
Производња поврћа у затвореном простору је веома мало заступљена. Подстицајима за набавку пластеника 
општина ће подстаћи повећање површина под пластеницима и на тај начин повећати производњу 
квалитетног и здравог поврћа у затвореном простору. Гајењем поврћа у пластеницима, пољопривредници 
општине Мало Црниће, добиће ранију производњу поврћа и на тржишту добити бољу цену за своје 
производе. Повећање квалитета и обима производње ће неминовно досвести до подизања економске моћи 
домаћинстава. Јача економска моћ газдинстава неминовно утиче на подизање квалитета живота, што у 
крајњој линији доводи до заустављања негативних демографских трендова који се манифестују кроз 
економску миграцију, односно одлив становништва са подручја општине Мало Црниће. . 

Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја: Потенцијални корисници Програма, о мерама које су дефинисане 
Програмом биће информисани путем локалних писаних и штампаних медија, емисија на локалним радио 
станицама. Општинска управа општине Мало Црниће ће, у сарадњи са регистованим удружењима 
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пољоприведника, организована предавања и трибине на тему мера подршке из Програма. Планирају се 
трибине у присуству пољопривредних произвођача а које ће се одржати у просторијама Општине. 
Општинска управа ће преко надлежног Одсека, бити на располагању за давање битних информација 
пољопривредницима. Расподела подстицајних средстава вршиће се, у зависности од природе, путем јавног 
конкурса или по принципу подношења захтева. 
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II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРA 
 
2.1. Назив и шифра мере: 100.1 Регреси 

2.1.1. Образложење: Садашње стање сектора сточарства на подручју Општине Мало Црниће 
указује да се постојеће природне повољности и смештајни капацитети недовољно користе. 
Расни састав стоке: 1. говеда: сентименталац, холнштајн и домаће говече у типу сименталца 
су највише заступљени , 2.свињеландрас, јоркшир, пиетрен и мешанци ових раса, 3.овце-
домаћа праменка, винтерберг и шароле. 4.козедомаћа и алпска коза. Ради превазилажења 
оваквог стања планира се подршка пољопривредним газдинствима, која ће се састојати у 
унапређењу сектора кроз побољшање расног састава стоке а у вези је поглавља III – подтачка 
3.2 4 под г) „Приоритетно подручје 4. –Унапређење стања физичких ресурса, Оперативни циљ 
„Повећање сточног фонда, побољшање расне структуре стада и боља искоришћеност 
генетичког потенцијала домаћих животиња“ утврђен у Стратегији пољопирведе и руралног 
развоја Републике Србије за период 2014-2024. године („Сл. гласник РС“, број 85/2014). 
Очекујемо да примена ове мере убудуће обезбеди повећање броја грла крава као и 
побољшање расног састава сточног фонда, што у крајњој линији доводи до побољшања 
економског положаја газдинстава и самог подручја Општине. 

2.1.2. Циљеви мере: Побољшање расног састава сточног фонда, побољшање квалитета и 
квантитета производње што ће као крајњи циљ имати побољшање укупних перформанси 
пољопривредних газдинстава односно економске моћи пољопривредника 

2.1.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Мера није 
предвиђена Националним програмом за рурални развој и пољопривреду. 

2.1.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су физичка или правна лица (без обзира на величину 
правног лица), носиоци или чланови регистрованих пољопривредних газдинстава власници 
приплодних/млечних грла крава. 

2.1.5. Економска одрживост: Подносилац захтева није у обавези да израђује бизнис план. Није 
потребно доказивати економску одрживост мере. 

2.1.6. Општи критеријуми за кориснике: Корисник средстава мора бити носилац или члан 
регистрованог пољопривредног газдинства и да су грла за која користи регрес за 
осемењавање у његовом власништву. Грла за осемењавање морају бити обележена и 
регистрована у регистру обележених говеда. Мера се односи на једно осемењавање у току 
календарске године по грлу. Подстицај се не признаје за „повађање“. 

2.1.7. Специфични критеријуми: Нема специфичних критеријума. 

2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере: 

Шифра 
инвестиције 

Назив инвестиције 

100.1.1 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 
2.1.9. Критеријуми селекције: 
2.1.10. Интензитет помоћи: Помоћ се додељује за једно осемењавање годишње по крави у висини 

од 1500,00 динара. 
2.1.11. Индикатори/показатељи: 

Редни број Назив показатеља 

1 Број осемењених 
грла. 
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2.1.12. Административна процедура: Јавни позив корисницима за подношење пријава, биће 
објављен на инернет страници Општине Мало Црниће, након усвајања Програма. Захтеви се 
подносе најкасније до 15.12. 2020.године. За ову меру се захтеви подносе преко писарнице 
Општинске управе на прописаном обрасцу. Уз захтев корисник прилаже: -потврду о активном 
статусу/регистрацији пољопривредног газдинства, -документација о извршеном 
осемењавању (картон ВО са подацима о власнику грла које је осемењавано, број животиње 
из Централног регистра, старост животиње) -Доказ о измиреним порезима према Републици 
Србији и општини Мало Црниће - копију картице наменског уплатног рачуна, - изјава да по 
истом основу није добијена државна помоћ. Пољопривредни произвођачи су слободни да 
изаберу која ће Ветеринарска станица или амбуланта да врши осемењавање. Нема 
ограничења за број осемењених грла. Повађање се не регресира. Испуњеност прописаних 
услова за остваривање права на регрес, одобравање исплате и давање налога за пренос 
средстава на наменски рачун пољопривредног газдинства код пословне банке врши 
Општинска управа, у складу са Законом и овим Програмом. Захтев за остваривање права на 
регрес подноси се на Обрасцу бр. 1-захтев за регрес. Изјава да по истом основу није добијена 
државна помоћ попуњава се на обрасцу 2. Након обраде захтева начелник Општинске управе 
доноси решење о признавању права или одбијању захтева и висини одобреног регреса. 
Износ регреса по грлу износи 1.500,00 динара. 
 

2.2. Назив и шифра мере: 100.2 Кредитна подршка 

2.2.1. Образложење: Сектор пољопривреде због сезонског карактера производње захтева 
финансијску помоћ кроз кредите за обртна средства. Подршка ће се састојати у регресирању 
камате на пољопривредне кредите за пољопривредну производњу. 

2.2.2. Циљеви мере: Подизање финансијске снаге газдинстава за заснивање производног циклуса. 

2.2.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Мера није 
предвиђена националним програмом за рурални развој и пољопривреду. 

2.2.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници ове мере су непосредни пољопривредни 
произвођачи чланови регистрованих пољопривредних газдинстава који се баве 
пољопривредном производњом. 

2.2.5. Економска одрживост: Није предвиђено утврђивање економске одрживости 
пољопривредних газдинстава у оквиру спровођења ове мере. 

2.2.6. Општи критеријуми за кориснике: Корисници морају доказати да су носиоци или чланови 
регистрованог пољопривредног газдинства и да су у 2020. години подигли кредит за 
пољопривредну производњу. 

2.2.7. Специфични критеријуми: Нису предвиђени специфични критеријуми. 

2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере: 

Шифра 
инвестиције 

Назив инвестиције 

100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите 
2.2.9. Критеријуми селекције: 
2.2.10. Интензитет помоћи: Износ кредита који корисник користи није лимитиран, а суфинаснирање 

камате се одобрава за износ кредита до 300.000,00 динара. Камата се суфинаснира у износу 
од 100.%. За износ кредита преко 300.000,00 динара до износа узетог кредита корисник 
финаснира камату самостално. 
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2.2.11. Индикатори/показатељи: 

Редни број Назив показатеља 

1 Број газдинстава који користе 
подстицај. 

2.2.12. Административна процедура: Рангирање се неће вршити, додела средстава ће се вршити по 
принцип прво пристиглих захтева (first come first served) до утрошка планираних средстава. 
Захтеви се подносе најкасније до 15.12.2020.године. Општинска управа ће након усвајања 
Програма објавити јавни позив на званичном сајту Општине Мало Црниће за пријаву 
корисника. Уз захтев се доставља: - доказ о активном статусу газдинства, - закључен уговор о 
пољопривредном кредиту са банком у периоду од 01.01.2020.године до дана подношења 
захтева за суфинаснирање, - план отплате кредита, - копију картице наменског уплатног 
рачуна, - доказ о измиреним јавним приходима према Републици Србији и Општини Мало 
Црниће, - изјава да по истом основу није добијена државна помоћ. Захтев за остваривање 
права на регрес подноси се на Обрасцу бр. 1-захтев за регрес. Изјава да по истом основу није 
добијена државна помоћ попуњава се на обрасцу 2. О испуњености услова по пријави 
решава Општинска управа. Исплата средстава се врши се на наменски рачун корисника у року 
од 10 дана од дана доношења решења о утврђивању права на суфинаснирање камате. 

2.3. Назив и шифра мере: 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава 

2.3.1. Образложење: Садашње стање сектора сточарства на територији Општине Мало Црниће 
указује да су постојеће природне повољности и смештајни капацитети недовољно 
искоришћени. Сектор говедарства карактерише мали број пољопривредних газдинстава који 
се баве товом у већем обиму, као и велики број релативно малих мешовитих газдинстава 
која, комбиновано, производе млеко и месо. Овчарством и козарством се бави око мали број 
газдинстава. Свињарство је мало боље развијено али је оно углавном усмерено за сопствене 
потребе. Постојеће стање у сектору указује на пад сточарске производње са доминацијом 
великог броја газдинстава са ниским интензитетом производње, па је приоритет повећање 
броја стоке, повећање производње млека, повећање производње меса, као и побољшање 
продуктивности у производњи говеда, оваца, коза и свиња. Подршка ће се састојати у 
унапређењу сектора кроз повећање бројности и квалитета производних и приплодних грла 
основног стада а у вези је поглавља III – подтачка 3.2 4 под г) „Приоритетно подручје 4. –
Унапређење стања физичких ресурса, Оперативни циљ „Повећање сточног фонда, 
побољшање расне структуре стада и боља искоришћеност генетичког потенцијала домаћих 
животиња“ утврђен у Стратегији пољоприведе и руралног развоја Републике Србије за 
период 2014-2024. године („Сл. гласник РС“, број 85/2014). Подстицајима за подизање нових 
или уређење постојећих вишегодишњих засада воћа и винове лозе жели се подстаћи 
повећање површина под вишегодишњим засадима, са квалитетним сортама воћака и винове 
лозе. Подстицајима за подизање пластеника општина жели да повећа пластеничку 
производњу расада и поврћа у затвореном простору. 

2.3.2. Циљеви мере: Циљ ове мере је: 1.Побољшање расног састава сточног фонда. Спровођењем 
ове мере побољшаће се квалитет и квантитет производње што ће као крајњи циљ имати 
побољшање укупних перформанси пољопривредних газдинстава односно економске моћи 
пољопривредника. 2.Повећање површина под воћарским и виноградарским културама, са 
сертификованим садницама и на тај начин повећање прихода пољопривредних газдинстава. 
3.Повећање површина под пластеницима, повећање повртарске производње и раст прихода 
домаћинстава. 
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2.3.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Мера је у вези 
са мером НПРП : Подстицаји за унапређење конкурентности у сектору пољопривредне 
производње и прераде пољопривредних производа: 1) подстицаји за инвестиције у физичку 
имовину пољопривредних газдинстава. 

2.3.4. Крајњи корисници: Право на остваривање подстицаја имају регистрована пољопривредна 
газдинства у активном статусу, и то: 1) физичко лице - носилац или члан комерцијалног 
породичног пољопривредног газдинства; 2) предузетник (без обзира на величину); 3) 
привредно друштво (без обзира на величину); 

2.3.5. Економска одрживост: Није предвиђено утврђивање економске одрживости 
пољопривредних газдинстава у оквиру спровођења ове мере. 

2.3.6. Општи критеријуми за кориснике: Право на коришћење ове подршке има носилац или члан 
комерцијалног породичног пољопривредног газдинства које је уписано у Регистар (( за 
набавку квалитетних јуница да у претходне 2 године (2018. и 2019.) није било корисник ове 
мере)) и које нема дуговања на име пореза према Републици Србији и Општини Мало 
Црниће на дан истека рока за конкурисање/пријаву по јавном позиву. Финансирање се 
одобрава за: - куповину приплодних грла млечних раса говеда која се додељују бесповратно. 
Максимални број грла стоке по газдинству је 1. куповину квалитетних грла оваца (износ 
подстицаја 20.000,00 по грлу, за максимално 5 грла по кориснику) - куповину квалитетних 
грла коза (износ подстицаја 20.000,00 по грлу, за максимално 5 грла по кориснику) - куповину 
квалитетних грла свиња (износ подстицаја 20.000,00 по грлу, за максимално 5 грла по 
кориснику) - Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних 
(са наслоном) и матичних засада воћњака, хмеља и винове лозе у износу до 50% вредности 
инвестиције. Максималан износ по кориснику не може бити већи од 100.000,00 динара. 
Саднице морају бити набављене у текућој години или у четвртом тромесечју предходне 
године, осим за производне засаде јагода које могу бити набављене у трећем и четвртом 
тромесечју предходне године. - Подизање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и 
расадничку производњу у износу до 50% вредности инвестиције. Максималан износ по 
кориснику не може бити већи од 100.000,00 динара. Осемењавање добијених грла се мора 
вршити на начин да се очува генетски потенцијал. Добијена грла се морају гајити у свему 
према препорукама надлежних ветеринарских служби. Свако добијено грло се мора 
уматичити. Расподела средстава врши се на основу јавног конкурса/јавног позива, који 
садржи критеријуме за одабир корисника. Конкурс за расподелу средстава подршке 
расписује Општинска управа Мало Црниће, а спроводи га Комисија која се образује посебним 
решењем Начелник Општинске управе. У случају мера по јавном позиву рангирање се неће 
вршити, важиће принцип прво-пристиглих захтева (first come first served) до утрошка 
планираних средстава. Уговор о додели средстава закључује се између Општине и 
корисника. Контролу наменског коришћења средстава подршке вршиће комисија која је 
спроводила конкурс. Јавну набавку за куповину грла млечних раса говеда спроводи 
Општинска управа Мало Црниће, након коначности листе о одабиру корисника за 
максимално 16 грла. 

2.3.7. Специфични критеријуми: 1.За набавку квалитетних приплодних грла млечних раса говеда: 
-Да су носиоци или чланови породичног пољопривредног газдинства које је уписано у 
Регистар пољопривредних газдинстава на територији општине Мало Црниће; -Да на крају 
инвестиције поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 3-100 квалитетних 
приплодних грла говеда млечних раса -Да има одговарајуће смештајне услове; -Да 
располаже пољопривредним површинама за припрему хране (у својини или у закупу). 2.За 
набавку квалитетних приплодних грла оваца које се користе за производњу меса: -
прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције поседују у 
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свом власништву, односно у власништву члана РПГ 10-300 квалитетних приплодних грла 
оваца. 3.За набавку квалитетних приплодних грла коза које се користе за производњу меса: 
прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције поседују у 
свом власништву, односно у власништву члана РПГ 10-300 квалитетних приплодних грла коза. 
4.За набавку квалитетних приплодних назимица које се користе за производњу меса: -
прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције поседују у 
свом власништву, односно у власништву члана РПГ 10-400 квалитетних приплодних 
назимица. 5.За подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) 
производних и матичних засада воћњака, хмеља и винове лозе: -У случају подизања нових 
или обнављања постојећих (крчење и подизање) производних и матичних засада воћака и 
винове лозе прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције 
имају у свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 0,1-50 hа јагодастих врста воћака 
и хмеља, 0,3-100 hа другог воћа, 0,2-100 hа винове лозе. 6.За подизање пластеника за 
производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу: -Прихватљиви корисници су 
пољопривредна газдинства која на крају инвестиције имају у свом власништву, односно у 
власништву члана РПГ мање од 0,5 hа пластеника или мање од 3 hа производње поврћа на 
отвореном простору. 

2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере: 

Шифра 
инвестиције 

Назив инвестиције 

101.1.1 Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза 

101.2.1 
Набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња које се користе за 
производњу меса 

101.4.1 
Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих 
засада воћака, хмеља и винове лозе 

101.4.2 Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку 
производњу 

2.3.9. Критеријуми селекције: 

Редн
и 
број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 Број пунолетних чланова газдинства да 3 и више, 4 бода 
2 Број пунолетних чланова газдинства да мање од 3, 1 бод 
3 Број уматичених гла са ХБ бројем да 5 и више, 18 бодова 
4 Број уматичених гла са ХБ бројем да од 3 до 4, 10 

бодова 
5 Број уматичених гла са ХБ бројем да 2 грла, 8 бодова 
6 Добра осветљеност објекта да 5 бодова 
7 Добра проветреност објекта да 5 бодова 
8 Задовољавајућа проветреност објекта да 3 бода 
9 Кондиција и конституција постојећих грла да Задовољавајућа, 5 

бодова 
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10 Кондиција и конституција постојећих грла да Незадовољавајућа, 
1 бод 

11 Кондиција и конституција постојећих грла да Одлична, 10 бодова 
12 Незадовољавајућа осветљеност објекта да 1 бод 
13 Незадовољавајућа проветреност објекта да 1 бод 
14  да 10 бодова 
15 Носилац газдинства је пољопривредни ПИО осигураник не 5 бодова 
16 Основна школа да 1 бод 
17 Расположивост кабасте сточне хране да 1 ха/грлу, 10 

бодова 
18 Расположивост кабасте сточне хране да 0,75-1 ха/грлу, 8 

бодова 
19 Расположивост кабасте сточне хране да 0,5-0,74 ха/грлу, 6 

бодова 
20 Расположивост кабасте сточне хране да 0,3-0,49ха/грлу, 4 

бода 
21 Спремање силаже да 7 бодова 
22 Спремање силаже не 2 бода 
23 Средња осветљеност објекта да 3 бода 
24 Средња школа да 2 бода 
25 Средња школа пољопривредног смера да 3 бода 
26 Старост носиоца РПГ да до 30 год. 12 

бодова 
27 Старост носиоца РПГ да од 31-40, 10 бодова 
28 Старост носиоца РПГ да од 41-50, 6 бодова 
29 Старост носиоца РПГ да од 51 до 60, 4 бода 
30 Старост носиоца РПГ да преко 60, 2 бода 
31 Факултет или висока школа непољопривредног смера да 4 бода 
32 Факултет или висока школа пољопривредног смера да 5 бодова 
33 Хигијена објекта-систем машинског изђубравања да 5 бода 
34 Хигијена објекта-систем машинског изђубравања не 2 бода 

2.3.10. Интензитет помоћи: 1.За набавку квалитетних приплодних грла млечних раса говеда: 
Максимални износ помоћи износи једно грло по регистрованом домаћинству, уз испуњење 
свих других критеријума. Планирани број грла за расподелу је до16. 2.За набавку квалитетних 
приплодних грла оваца које се користе за производњу меса: -Максимални износ по овој мери 
износи 20.000,00 динара по купљеном грлу за максимално 5 грла по газдинству. 3.За набавку 
квалитетних приплодних грла коза које се користе за производњу меса: -Максимални износ 
по овој мери износи 20.000,00 динара по купљеном грлу за максимално 5 грла по газдинству. 
4.За набавку квалитетних приплодних назимица које се користе за производњу меса: -
Максимални износ по овој мери износи 20.000,00 динара по купљеном грлу за максимално 
5 грла по газдинству. 5.За подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) 
производних (са наслоном) и матичних засада воћњака, хмеља и винове лозе: Максимални 
износ по овој мери износи до 50% од плаћених трошкова за саднице. Максималан износ је 
100.000,00 динара по кориснику. 6.За подизање пластеника за производњу поврћа, воћа, 
цвећа и расадничку производњу: -Максимални износ по овој мери износи до 50% од 
плаћених трошкова за куповину пластеника. Максималан износ је 100.000,00 динара по 
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кориснику. Средства се додељују за подизање пластеника и то за: -конструкцију за 
пластенике и цеви за пластенике (алуминијумска, поцинковано-челична, челична и 
пластична), -вишегодишње, вишеслојне фолије за покривање пластеника, -фолије за 
сенчење и спречавање губитка топлоте за платенике. 

2.3.11. Индикатори/показатељи: 

Редни 
број 

Назив показатеља 

1 Укупан број обухваћених газдинстава 

2 Укупан број нових животиња након репродуктивног циклуса 

3 Укупан број нових животиња 

4 Проценат обухваћених корисника помоћи у односу на укупан број 
становника 

5 Број новозасађених сандица 

6 Површина под новим пластеницима 

  
2.3.12. Административна процедура:  

1.За набавку квалитетних приплодних грла млечних раса говеда: Одабир корисника ове мере 
вршиће се путем конкурса. Конкурс ће расписати и поступак водити посебна комисија коју ће 
образовати Начелник Општинске управе. Захтеви ће се подносити на прописаним обрасцима 
уз које ће се прилагати документације којом се доказује испуњеност услова из критеријума 
за бодовање. Комисија је дужна да пре расписивања конкурса за одабир корисника донесе 
Правилник о раду и начину рангирања у складу са критеријумима из овог Програма. Након 
истека рока за подношење захтева извршиће се рангирање корисника сачињавањем 
привремене ранг листе на коју ће учесници имати право приговора у року од 5 дана. 
Комисији која је вршила рангирање. Након протека рока за приговор утврђује се коначна 
листа на коју учесници имају право приговора Општинском већу Општине Мало Црниће, у 
року од 5 дана. Након истека рока за жалбу и добијања одлуке Општинског већа по 
евентуално уложеном приговору, објаљује се коначна листа. На освнову коначне листе, 
уговор са одабраним корисницима мере закључује Председник Општине. Након одабира 
корисника Општинска управа ће спровести поступак јавне набавке за куповину добара, за 
познате кориснике. Уз захтев корисник доставља : - доказ о активном статусу газдинства, - 
доказ о измиреним порезима према Републици Србији и Општини Мало Црниће, -потврда о 
броју грла, - изјава да по истом основу није добијена државна помоћ(оверена). 
 2.За набавку квалитетних приплодних грла оваца које се користе за производњу меса: 
Рангирање се неће вршити, додела средстава ће се вршити по принцип прво пристиглих 
захтева (first come first served) до утрошка планираних средстава. Општинска управа ће након 
усвајања Програма објавити јавни позив на званичном сајту Општине Мало Црниће за 
пријаву корисника. Уз пријаву на позив доставља се: - доказ о активном статусу газдинства, -
рачун о куповини квалитетног приплодног грла оваца, -уверење о пореклу и производним 
особинама квалитетног приплодног грла (педигре) за које се тражи регрес или потврда да су 
грла у поступку уматичења, потврда о броју грла у власништву, -доказ о извршеном плаћању 
за купљена грла и то потврду о преносу средстава или извод оверен од стране банке, а у 
случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање картицом доставити 
фискални исечак; -копију картице наменског уплатног рачуна, - доказ о измиреним порезима 
према Републици Србији и Општини Мало Црниће - изјаву да по истом основу није добијена 
државна помоћ.  
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3.За набавку квалитетних приплодних грла коза које се користе за производњу меса: 
Рангирање се неће вршити, додела средстава ће се вршити по принцип прво пристиглих 
захтева (first come first served) до утрошка планираних средстава. Општинска управа ће након 
усвајања Програма објавити јавни позив на званичном сајту Општине Мало Црниће за 
пријаву корисника. Уз пријаву на позив доставља се: - доказ о активном статусу газдинства, -
рачун о куповини квалитетног приплодног грла коза, -уверење о пореклу и производним 
особинама квалитетног приплодног грла (педигре) за које се тражи регрес или потврда да су 
грла у поступку уматичења, -потврда о броју грла у власништву, -доказ о извршеном плаћању 
за купљена грла и то потврду о преносу средстава или извод оверен од стране банке, а у 
случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање картицом доставити 
фискални исечак; -копију картице наменског уплатног рачуна, - доказ о измиреним порезима 
према Републици Србији и Општини Мало Црниће - изјаву да по истом основу није добијена 
државна помоћ.  
4.За набавку квалитетних приплодних назимица које се користе за производњу меса: 
Рангирање се неће вршити, додела средстава ће се вршити по принцип прво пристиглих 
захтева (first come first served) до утрошка планираних средстава. Општинска управа ће након 
усвајања Програма објавити јавни позив на званичном сајту Општине Мало Црниће за 
пријаву корисника. Уз пријаву на позив доставља се: - доказ о активном статусу газдинства, -
рачун о куповини квалитетне приплодне назимице -уверење о пореклу и производним 
особинама квалитетног приплодног грла (педигре) за које се тражи регрес или потврда да су 
грла у поступку уматичења, -потврда о броју грла у власништву, -доказ о извршеном плаћању 
за купљена грла и то потврду о преносу средстава или извод оверен од стране банке, а у 
случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање картицом доставити 
фискални исечак; -копију картице наменског уплатног рачуна, - доказ о измиреним порезима 
према Републици Србији и Општини Мало Црниће - изјаву да по истом основу није добијена 
државна помоћ.  
5.За подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са 
наслоном) и матичних засада воћњака, хмеља и винове лозе: Рангирање се неће вршити, 
додела средстава ће се вршити по принцип прво пристиглих захтева (first come first served) 
до утрошка планираних средстава. Општинска управа ће након усвајања Програма објавити 
јавни позив на званичном сајту Општине Мало Црниће за пријаву корисника. Уз захтев 
корисник доставља: -доказ о активном статусу газдинства, -рачун о куповини квалитетног 
садног материјала (са сертификатом) за које се тражи регрес, -копију картице наменског 
уплатног рачуна, -потврда о структури биљне производње, - доказ о измиреним порезима 
према Републици Србији и Општини Мало Црниће, - изјаву да по истом основу није добијена 
државна помоћ. 
 6.За подизање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу: 
Рангирање се неће вршити, додела средстава ће се вршити по принцип прво пристиглих 
захтева (first come first served) до утрошка планираних средстава. Општинска управа ће након 
усвајања Програма објавити јавни позив на званичном сајту Општине Мало Црниће за 
пријаву корисника. Уз захтев корисник доставља: - доказ о активном статусу газдинства; - 
рачун за набавку конструкције, цеви и фолије за пластенике ; спецификација треба да садржи 
основне карактеристике конструкције и опреме (подаци исказани у обрасцу пријаве морају 
бити исти као у рачуну); са датумом издавања у периоду од 01.01.2020. године до дана 
подношења захтева, -доказ о извршеном плаћању предметне опреме и то потврду о преносу 
средстава или извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило 
готовинско или плаћање картицом доставити фискални исечак; -изјава да подносилац 
захтева има мање од 0,5 ха пластеника -копију картице наменског уплатног рачуна, - доказ о 
измиреним јавним приходима према Републици Србији и Општини Мало Црниће, -изјава да 
по истом основу није добијена државна помоћ.  
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Захтев за остваривање права на регрес подноси се на Обрасцу бр. 1-захтев за регрес. Изјаву 
да по истом основу није добијена државна помоћ попуњава се на обрасцу број 2. Изјава да 
подносилац захтева има мање од 0,5 ха пластеника попуњава се на обрасцу 3. Спецификација 
за набавку пластеника попуњава се на обрасцу 4. О испуњености услова по пријави решава 
Општинска управа. Исплата регреса врши се на наменски рачун корисника у року од 10 дана 
од дана доношења решења о утврђивању права на регрес. 

 
 

III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА 

Табела: Општи подаци и показатељи 

Назив показатеља 
Вредност, опис 
показатеља 

Извор 
податка 

и 
година 

ОПШТИ ПОДАЦИ 

Административни и географски положај 

Аутономна покрајина / рзс* 

Регион Регион Јужне и 
Источне Србије 

рзс* 

Област Браничевска 
област 

рзс* 

Град или општина општина рзс* 

Површина 279 квКМ рзс* 

Број насеља 19 рзс* 

Број катастарских општина 19 рзс* 

Број подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (ПОУРП) нема таквих 
подручја 

 

Демографски показатељи 

Број становника 16791, стално 
настањених 
11458 

рзс** 

Број домаћинстава 3571 рзс* 

Густина насељености (број становника/површина, km2) 50 становника  

 82,69% рзс** 

- у руралним подручјима АП/ЈЛС 82,69% рзс** 

Становништво млађе од 15 година (%) 1497 рзс** 

Становништво старије од 65 година (%) 2708 рзс** 

Просечна старост 45,7 рзс* 

Индекс старења 36,20 рзс* 

Без школске спреме и са непотпуним основним образовањем (%) 
2999 рзс* 

Основно образовање (%) 4329 рзс* 

Средње образовање (%) 2258 рзс* 

Више и високо образовање (%) 307 рзс* 
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Пољопривредно становништво у укупном броју становника (%) 
80% Процена 

Природни услови 

Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински) 

Претежно 
равничарски и 
делом 
брежуљкаст. 
Надморска 
висина од 89м 
до 350 м 

Интерни 

Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна класа Гајњача, 
смоница, 
чернозем, 
алувијум и 
псеудоглеј. 

Интерни 

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

Интерни 

Просечна количина падавина (mm) 500-600 л Интерни 

Средња годишња температура (оС) 11 степени Интерни 

 

Хидрографија (површинске и подземне воде) 

90 % слива 
према реци 
Млави а 10 % 
према реци 
Пек. 
Општином 
протиче река 
Млава и 
више мањих 
потока и 
речица. 
Подземне 
воде су 
заступљене у 
већем делу 
општине 

Интер
ни 

Површина под шумом (hа) Под шумом 
2430 Ха 

рзс* 

Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%) 9,6% рзс* 

Пошумљене површине у претходној години (hа) 0 рзс* 

Посечена дрвна маса (m3) 0 рзс* 

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Стање ресурса 

Укупан број пољопривредних газдинстава: 2586 рзс*** 

Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ): 1108 

Управ
а за 

трезо
р 

- породична пољопривредна газдинства (%) 1103  

- правна лица и предузетници (%) 5  
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Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (hа) 22000 Ха рзс*** 

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%) 80%  

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци, остало(18) (ha, %) 

Оранице 
19000 Ха, 
вртови 100 Ха, 
вишегодишњи 
засади 800 Ха, 
ливаде и 
пашњаци 900 
Ха, остало 200 
Ха. 

рзс*** 

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

Жита 12000 
Ха, 
индустријско 
биље 2000 Ха, 
поврће и 
цвеће 42 Ха, 
крмно биље 
900 Ха, 

рзс*** 

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha) 5,5 Ха рзс*** 

 17000 Ха Интер
ни 

Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ha) Нема Интер
ни 

Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ 101 рзс*** 

Одводњавана површина КПЗ (ha) 5453 Ха Интер
ни 

Наводњавана површина КПЗ (ha) 14 Ха рзс*** 

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

Интер
ни 

Површина пољопривредног земљишта у државној својини која се даје у закуп (ha): 
300 

Интер
ни 

- физичка лица (%) 300 Интер
ни 

- правна лица (%) 0 Интер
ни 

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела (број) 

Говеда 3663, 
свиње 16666, 
Овце и козе 
7318, живина 
64827, 
кошнице 2709 

рзс*** 

Трактори, комбајни, прикључне машине (број) 3567 трактора 
и 376 
комбајна 

рзс*** 

Пољопривредни објекти (број) 

Кошеви 2214 
објекта, 
амбари 1853 
објекта, 
силоси 17 
објеката 

рзс*** 

 сушаре, стакленици и пластеници (број) 
5 хладњача, 5 
сушара и 40 
пластеника 

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

Мин.ђубрива 
2136 газд. на 
12253 Ха, 
средства за 
зашт. 2028 
газд. на 11518 
Ха. 

рзс*** 

Број чланова газдинства и стално запослених на газдинству: 5463 рзс*** 

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

Годишње радне јединице (број) 1993 рзс*** 

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника 
(број) 

1 задруга и 3 
удружења 
пољопривред
ника 

Интер
ни 

Производња пољопривредних производа(количина):   

- биљна производња (t) 

Пшеница 
20000 т, 
Кукуруз 30000 
т, сунцокрет 
5000 т. 

рзс*** 

- сточарска производња (t, lit, ком.) 

Говеда 1250 т, 
свиње 2000 т, 
овце и козе 
500 т, живина 
1500 т 

Интер
ни 

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

Рурална инфраструктура 

Саобраћајна инфраструктура 

Дужина путева(km) око 120 км рзс* 

Поште и телефонски претплатници (број) 3 поште, око 
2500 
тел.прикључак
а 

рзс* 

Водопривредна инфраструктура 

Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број) око 550 рзс* 

Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број) 0 рзс* 

Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3) 0 рзс* 

Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3) 0 рзс* 

Енергетска инфраструктура 

Производња и снабдевање електричном енергијом (број) 

нема 
производње 
електричне 
енергије, 
снбдевеност 
ел.енергијом 
је добра 

Интер
ни 
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Објекти образовне инфраструктуре (број) 

Једна 
установа за 
децу 
предшколско
г узраста са 2 
вртића, 4 
основне 
школе са 10 
истурених 
одељења, 
средњих и 
високих 
школа нема, 
као ни 
факултета. 

рзс* 

Број становника на једног лекара 1100 рзс* 

Број корисника социјалне заштите 70-80 рзс* 

Диверзификација руралне економије 

Запослени у секторима пољопривреде, шумарства и водопривреде (број) 
5487 

рзс* 
рзс*** 

Газдинства која обављају друге профитабилне активности(30) (број) 
172 рзс*** 

Туристи и просечан број ноћења туриста на територији АП/ЈЛС (број) 
нема података рзс* 

Трансфер знања и информација 

Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не) ПССС 
Пожаревац 

Интер
ни 

Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни систем (број) 
50-100 ПССС 

 

 

 

 Датум и место М.П. Потпис овлашћеног лица у АП/ЈЛС 
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