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На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује
Вам се Предлог стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог
Сада за период 2018 — 2022. година, са образложењем и Закључком Градског већа
Града Новог Сада број: 3–13/2018-11 од 30. јануара 2018. године, с молбом да се
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период 2018 — 2022. година уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог
Сада и да Скупштинадонесе Стратегијуу предложеномтексту.
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На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст
(“Службени лист Града Новог Сада», број 43/08), Градско веће Града Новог Сада,
поводом разматрања Нацрта стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја Града
Новог Сада за период 2018-2022. година, на 141. седници од 30. јануара 2018. године,
доноси

ЗА КЊ У ЧА К

1. Утврђује се Предлог стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја
Града Новог Сада за период 2018–2022. година.

11. У складу са чланом 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада,
доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог стратегије
развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада за период 2018-
2022. година, и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ову
стратегију у предложеномтексту.

[П. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и
њених радних тела одређује се :

– Милорад Радојевић, члан Градског већа Града Новог Сада,
а за повереника:
– Саша Билиновић, в.д.начелника Градске управе за привреду.
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АУТОНОМНА ПОКРАЈИНАВОЈВОДИНА
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Предлога стратегије развоја пољопривреде и

руралног развоја Града Новог Сада за период 2018–2022. година ( у даљем тексту:
Стратегија), садржан је у члану 13. став 1. тачка 11. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада" број 43/08 —пречишћен текст).

У складу са прописима и надлежностима Градска управа за привреду је у

оквиру Финансијског плана прихода и примања и расхода и издатака Градске управе
за привреду за 2017. годину и Плана набавки Градске управе за привреду града Новог

Сада за 2017. годину, спровела поступак Јавне набавке мале вредности услуга: Израда
Стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада за период
2018.–2022. године. Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности,
Уговор је додељен најповољнијем понуђачу у складу са условима из Конкурсне
документације, и то: Групи понуђача: Институт економских наука, Београд и

Институт за економику пољопривреде, Београд и СМЗ Сопзи1бп8 Маиаветеш
Зету1се5 (100, Моуј Бад, која је испунила све уговорне обавезе и коначну верзију

Стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада за период
2018.—2022. године доставила Градској управи за привреду 28.11.2017. године.

Рецензију Стартегије је урадио професор Пољопривредног факултета
Универзитет у Новом Саду, Проф. др Душан Милић, а Савет за пољопривреду Града
Новог Сада је оценио као квалитетан и свеобухватан документ којим су утврђене

смернице развоја пољопривреде Града Новог Сада за период 2018-2022. година.
Стратегија садржи два дела и 14 поглавља. У првом делу „ Социо-економска

анализа стања у сектору пољопривреде и руралним подручјима Града Новог Сада“ су
обухваћени најважнији ресурси стања пољопривреде на подручју Града Новог Сада

као што су: општи подаци, основни макроекономски индикатори, природни услови и

ресурси и заштита животне средине, радна снага у пољопривреди и трансфер знања и

иновације, тржишни субјекти у пољопривредној производњи, производња и тржиште

пољопривредних производа, стање развијености руралних подручја, инфраструктурна

уређеност руралних подручја, друштвена инфраструктура и социјални развој у

руралним подручјима, инвестиције и финансирање пољопривреде у руралног развоја

у претходном периоду, ЗХУОТ анализа пољопривреде и руралног развоја Града Новог

Сада који могу да буду добра основа за доношење важнијих одлука у планирању,

организовању и вођењу пољопривредне производње и руралног развоја привредних

друштава у пракси.
У другом делу „Акциони план за реализацију Стратегије“ је дефинисана

визија, стратешки циљ и правци развоја пољопривреде и руралних подручја Града

Новог Сада, односно дефинисана су приоритетна подручја деловања пољопривредне

политике и политике одрживог руралног развоја, као и специфични стратешки

циљеви, мере и пројектне активности у оквиру изабраних приоритетних подручја



деловани,1плвопривредне политике 11 политике руралног развода 37 складу са
специфичним стратешким циљевима дефинисани су потенцијални извори
финансирања мера и активности, имплементација, евалуација и надзор при
реализацији Стратегије.

На основу напред наведеног предлаже се Скупштини Града Новог Сада да
Предог Стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада за
период 2018.–2022. године, донесе у предложеном тексту.
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На основу члана 13. став 1. тачка 11. Статута Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, број 43/08 – пречишћен текст), Скупштина Града Новог Сада, на

седници одржаној дана 2018. године, донела је:

СТРАТЕГИЈУ
РАЗВОЈАпољопривгвдви РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

ГРАДА новог САДА
ЗА ПЕРИОД 2018-2022. ГОДИНА

УВОД

Основни правтш развоја пољопривреде и руралних подручја Републике Србије
дефинисани су Стратегијом пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за
период 2014–2024. година (Сл. гласник РС, 85/2014), Законом о пољопривреди и
руралном развоју (Сл. гласник РС, 41/09 и 10/13 — и др. закон и 101/2016), Законом о
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Сл. гласник РС, 10/2013, 142/2014,
103/2015 и 101/2016), Националним програмом за прихватање правних тековина ЕУ
(Канцеларија за европске интеграције, новембар 2016) и другим законодавним и
стратешким документима Републике.

Значај стратешког планирања развоја пољопривреде и руралних подручја од
стране јединица локаште самоуправе (ЈЛС) у Србији последњих година је нагло
порастао, а разлог томе су решења предвиђена Законом о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју, којим је дата могућност органима Аутономне
покрајине (АП) и ЈЛС да могу да утврђују мере подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја за подручје своје територије (члан 13). Овим
чланом се прецизира да се средства за спровођење дозвољених мера подршке у оквиру
пољопривредне и политике руралног развоја обезбеђују у буџету АП и ЈЛС и користе у
складу са годишњим програмима мера подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја, које доносе надлежни органи АП, односно ЈЛС,
уз претходну сагласност ресорног министарства1.

У складу са претходити, Градска управа Града Новог Сада на годишњем нивоу
доноси Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја за своју територију, који усваја Скупштина Града Новог Сада.
Посредством овог Програма, као и годишњих Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада, из буџета Града
опредељују се средства за реализују мера подршке у области пољопривреде и руралног
развоја, а у складу са потребама пољопривредних произвођача и Других
заинтересованих страна на целокупној територији Града.

Стратегија развоја пољопривредеи руралног развоја Града Новог Сада за период
2018–2022. (у даљем тексту Стратегија) има задатак да буде основни водич који ће
усмеравати акције и напоре свих учесника у пољопривредном и руралном развоју

1 Видети Правилник о обрасцу и садржини Програма подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја (Сл. гласник РС, 24/2015, 111/15 и 110/ 16).

2
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Града Новог Сада, а превасходноје усмерена ка давању препорука и смерница Градској
управи за привреду, Одсеку за пољопривреду Града Новог Сада у циљу:

• повећања конкурентности пољопривредног сектора;
• повећања продуктивности у пољопривредној производњи, уз достизање стандарда

ЕУ у области заштите животне средине, безбедности хране и добробити животиња;
побољшања пласмана пољопривредних производа;
унапређења технолошког развоја у области пољопривредне производње;
ефикасног удруживања учесника у пољопривредном и руралном развоју Града;
повећања запослености (директно и/или индиректно) у пољопривреди и руралним
подручјима;

• инфраструктурног развоја руралних подручја и слично.

Стратегија има за циљ да обезбеди: (а) одговоре на кључна питања у сектору
производње хране и развоју руралних подручја Града Новог Сада; (б) јасне смернице .

будућег одрживог и конкурентногпољопривредноги укупног руралног развоја, као и
&

(в) подршку градским административним структурама, укљученим у процес
"'

програмирања буџетске подршке пољопривреди и руралном развоју, у акционом,
односно оперативномпланирању.

нам:

:

Доношењем Стратегије остварују се и други бројни циљеви на нивоу Града и
самих пољопривредних произвођача и других заинтересованих актера (кључних
учесника) у сектору пољопривредеи руралног развоја:

• Градска управа Града Новог Сада, пољопривредни произвођачи и други субјекти у
области руралног развоја добијају основ за конкурисање ка финансијским
средствима буџета Републике, АП, фондова ЕУ (ИПАРД) и других донаторских
програма (612, ЏЗАШ, Светска банка), а за потребе реализације различитих
пројеката у области пољопривреде и руралног развоја;
Стратегија даје основу за развој међуопштинске и међурегионалне сарадње, као и
за успостављање јавно–приватних партнерстава у области пољопривреде и

•

руралног развоја;
т • Успоставља се равнотежа/баланс између економских интереса (висока
1 продуктивност, конкурентност, профитабилност) и потреба заштите животне ??

средине и социјалне заштите становништва које живи у руралним подручјима.
•!

Стратегија је усклађена са специфичним локалним потребама и приоритетима
развоја и представља одраз градске политике пољопривредног и руралног развоја, уз
поштовање принципа методолошке усклађености Стратегије са законодавним,
стратешким и планским документима Града Новог Сада и документима вишег
ранга, као што су: (а) националназаконска и стратешка документа и регулативе у овој
области; (б) смернице Заједничке европске пољопривредне политике за период 2014-
2020; (в) препоручена начела и методологија за израду стратешких докумената у
области пољопривредеи руралногразвоја.

ваши,

Поред тога, израдаСтратегије базира се на уважавању:
• процеса стратегијског менаџмента,
• концепта одрживог развоја,

2 Приручник за програмирање буџетске подршке пољопривреди и руралом развоју у ЈЛС,
Богданов, Богуновић,2015.
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Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја градаНовог Садаза период 2018–2022. година

• концепта управљањајавним политикама;
• принципа партнерства и

• ГЕАВЕК приступа руралном развоју.

Израда Стратегије обухваталаје све уобичајене фазе и поступке, који обезбеђују

да документ буде заснован на реалној и критичкој анализи природних, материјалних и

људских ресурса, те на свеобухватној и респектабилној сагласности широког круга

актера и заинтересованихстрана.
Документје представљен у два дела.

СОЦИО–ЕКОНОМСКА АНАЈШЗА СТАЊА СЕКТОРА ПОЊОПРИВРЕДЕ И

РУРАЛНИХПОДРУЧЈАГРАДА НОВОГ САДА чине следећа поглавља:

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРАТЕГИЈЕ ПОЊОПРИВРЕДНОГИ
РУРАЛНОГ РАЗВОЈАГРАДАНОВОГ САДА ДО 2022. садржи следећа поглавља:

Ефикасна реализација стратешког документа, односно развојних пројеката у

области пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада, подразумева: (а) даље

јачање људских и материјалнихкапацитета Градске управе ГрадаНовог Сада у процесу
планирања, буџетирања и управљања пољоприведним и руралним развојем Града; (б)

постизање заједничког договора и усклађених заједничких активности великог броја

учесника у процесу развоја пољопривреде и оснаживања руралних подручја; (в) јачање
предузетничког духа и инвестиционих капацитета/способности, како чланова

пољопривредних газдинстава, тако и становништва (посебно младих) у руралним
насељима; (г)јачање партнерствајавног и приватног сектора и слично.

Поред тога, имплементација овог стратешког документа зависиће и од инсти–

туционалног амбијента, пословног окружења и климе у којима се Одвија развој пољо–

привреде и руралних подручја Србије уопште: обезбеђеност макроекономске и

политичке стабилности земље, успостављање ефикасног система финансирања и

осигурања пољопривредне производње, ефикасно функционисање тржишта пољо-
привредно-прехрамбених производа и инпута за пољопривреду, подстицајна

инвестициона и пореска политикау пољопривреди и сл3 .

3 .На локалне стратешке планове у велики мери утичу законска решења, подзаконска акта, уредбе,
одлуке итд., али исто тако и бројне званичне и полузваничне одлуке, односи и партнерства (Богданов,
Богуновић, 2015.).
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МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА
ПОЊОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈАГРАДА НОВОГ
САДА ЗА ПЕРИОД 2018–2022.ГОДИНА СА ВРЕМЕНСКИМ
ОКВИРОМ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада за период
2018–2022. година (у даљем тексту Стратегија) има задатак Да буде основни водич који
ће усмеравати акције и напоре свих учесника у пољопривредном и руралном развоју
Града Новог Сада.

Документ је резултат рада три институције („Институт економских наука“,
Београд, „Институт за економику пољопривреде“, Београд и „СМЗ Сопвитпв
Мапазетет Зетујсез“, д.о.о, Нови Сад), као и консултативне подршке: (а) запослених у
Градској управи Града Новог Сада, (6) чланова Савета за развој пољопривреде Града
Новог Сада; (в) запослених у јавним предузећима и установама од општег интереса
чији је оснивач град Нови Сад; (г) представника породичних пољопривредних
газдинстава; земљорадничких задруга, пољопривредних предузећа, удружења
пољопривредника, ПСС Пољопривредна станица Нови Сад; (д) других заинтересованих
страна у сектору пољопривреде и руралном развоју Града Новог Сада.

Стратегија се доноси на период од пет година и превасходно ће бити усмерена ка
давању препорука и смерница Градској управи Града Новог Сада у циљу:

• повећања конкурентност пољопривредног сектора и руратшихподручја Града;
• повећања продуктивности у пољопривредној производњи уз достизање стандарда

ЕУ у области заштите животне средине, безбедности хране и добробити животиња;
побољшања пласмана пољопривредних производа;
унапређења технолошког развоја у области пољопривредне производње;
ефикасног удруживања учесника у пољопривредном и руралном развоју Града;
повећања запослености у пољопривреди и руралним подручјима;
инфраструктурног развоја руралних подручја и слично.

1 ОПИС МЕТОДОЛОГИЈ Е ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ
У процесу израде Стратегије коришћена је методологија која се у Србији користи за

израду стратешких и развојних докумената, а која је дефинисана Уредбом о структури,
методологији израде, начину усклађивања развојних документа, начину спровођења јавне
расправе, као и начину и роковима излагања на јавни увид развојних докумената
регионалног развоја (Сл. гласник РС, 15/201 1).

Израда Стратегије базира на уважавању (1) процеса стратегијског менаџмента, (2)

концепта одрживог развоја, (3) концепта управљања јавним политикама; (4)
принципу партнерства и (5) [ЕАВЕК приступа руралномразвоју.

1. Стратегијска менаџмент се у литератури дефшшше као процес планирања,
организовања, вођења и контроле напора, који улажу чланови организације у
коршцћењу свих ресурса те организације, да би се постигли њетш најзначајнији
циљеви (Зтопет ет а1., 2000). Важан елемент стратегијског менаџмента јесте
стратешко планирање. Посматрано на нивоу јединица локалне самоуправе,
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стратешко планирање јесте процес који помаже локалним властима да реализују
своје развојне визије, постављањем циљева и задатака на систематичан начин
(Богданов, Богуновић, 2015). Њиме се идентификују одлуке и циљеви који су
фундаментални и произилазе из стратешких проблема, предузимају се кораци како
би се догодило оно што желимо и ствара се систем који је способан да у дужем
временском периоду флексибилно и ефикасно одговори на ненадане изазове и

промене у динамичном окружењу, као што су веће природне катастрофе, економске

кризе и шокови, системски дебаланси и сл. (Богданов, Богуновић, 2015).
Стратегија, као један од елемената стратешког планирања, на нивоу јединица
локалне самоуправе, представља избор најбољег начина управљања и коришћења

природних ресурса, материјалних и људских ресурса ЈЛС и кључних учесника у
привредном (локалном) развоју, која помаже локалним властима у остваривању
дефинисане визије и циљева одрживог развоја;

. Развојна оријентација Србије, усмеренаје ка томе да се мора осигурати да економски

раст обезбеди добробит и друштву и животној средини у целости, те одрживост
мора остати прворазредни дугорочни циљ Србије (Студија о достигнућима и

перспективама на путу ка зеленој економији и одрживом расту у Србији, 2012.

године). Концепт одрживог развоја дефинише се као употреба ресурса на начин
који омогућује задовољавање потреба садашњих генерација без угрожавања
способности будућих генерација да задовоље сопствене потребе (ШСЕВ, 1987).

. концепт циклуса јавне политике ОДНОСИ се на креирање ПОЊОПРИВРЗДНВ политике
и подразумева утврђивање развојних циљева и очекиваних резултата. У том
контексту дефинисање проблема у развоју пољопривреде и руралних подручја и

предлагање циљева чија реализација води до њиховог решења и унапређења
постојећег стања, најзначајнији су кораци у процесу дефинисања стратегије.
Генерално, јавне политике успостављају правце деловања, регулаторне мере, законе
и приоритете за финансирање који се односе на конкретне области и/или проблеме,
као и одговорности за спровођење.

. С обзиром да израда Стратегије захтева комплексан приступ и истраживање, што се
може обезбедити само тимским радом интердисциплинарног састава, један од
основних принципа на којима се заснива израда Стратегије јесте и принцип
партнерства у њеном формулисању и предлагању имплементације. То значи да ће

сви релевантни актери, као што су представници Градске управе Града Новог Сада,

представници реалног сектора (предузећа, предузетници, пољопривредни
произвођачи), представници цивилног сектора (удружења, невладине организације) и
сви други актери бити укључени у процес креирања и формулисања овог документа.
Сходно претходном, може се закључити да ће Стратегија бити документ заснован на
општем консензусу о жељеним достигнућима и правцима развоја пољопривреде и

руралних подручја Града.
.[ЕАВЕК приступ руралном развоју подразумева подстицање и активацију
властитих потенцијала локалних заједница за развој руралних подручја, уз

промовисање иницијативе „одоздо према горе" (ћопот–ир). ГЕАВЕК приступ се
фокусира на „КАКО“, више него на „ШТА“ је потребно урадити. У том смислу,
подразумева формирање мултисекторских локалних партнерстава, тј. локалних
акционих група (ЛАГ) на одређеној руралној територији са јединственим
идентитетом. ЛАГ–ови управљају развојем у складу са специфичним потребама
локалног становништва/територије — кроз доношење одлука, дизајн локалне
стратегије руралног развоја, алокацију финансијских средстава и имплементацију
пројеката (РРА Браничево Подунавље, фебруар 2017; Ке3и1а'поп ЕП Мо. 1305/2013).
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Стратегијаразвоја пољопривреде и руралног развоја градаНовог Садаза период 2018–2022. година

Стратегија је усклађена са специфичним локалним потребама и приоритетима развоја и
представљаће одраз градске политике пољопривредног и руралног развоја, уз поштовање
принципа методолошке усклађености Стратегије са законодавним, стратешким и
планским документима Града Новог Сада и документима вишег ранга. У наставку се
дају документа са којима су циљеви и правци развоја пољопривреде и руралних подручја
Града, дефинисани у Стратегији, усклађени:

• Стратешка и планска документа на нивоу Града: Стратегија одрживог развоја
Града Новог Сада (Сл. лист Града Новог Сада, 64/2015), Просторни план Новог
Сада (Сл. лист Града Новог Сада, 11/2012); годишњи Програми подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији
Града Новог Сада; годишњи Програми заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада и слично;

• Национална законска и стратешка документа и регулатива: Закон о
пољопривреди и руралном развоју (Сл. гласник РС, 41/09, 10/ 13 ·– и др. закон и
101/2016), Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Сл. гласник
РС, 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016); Правилник о обрасцу и садржини
Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја (Сл. гласник РС, 24/2015; 111/15 и 110/16); Стратегија пољопривреде и
руралног развоја Републике Србије за период 2014—2024. година (Сл. гласник РС,
85/14); Национални програм за прихватање правних тековина ЕУ (Канцеларија за
европске интеграције, новембар 2016); ИПАРД програм за Републику Србију 2014-
2020 (Сл. гласник РС, 30/2016);

• ЕУ регулатива Заједничке пољопривредне политике за период 2014-2020:
Ке3и1а'г10п (ЕП) Мо. 1305/13 (питања руралног развоја); Ке8и1а'поп (ЕП) Мо. 1306/13
("хоризонтална" питања, као што су финансирање и контрола); Ке3и1апоп (ЕП) Мо.
1307/13 (директна плаћања пољопривредницима); Кевшапоп (ЕП) Мо. 1308/13
(тржишне мере);

• Препоручена начела и методологија за израду стратешких докумената уобласти пољопривреде и руралног развоја (Приручник за програмирање
буџетске подршке пољопривреди и руралном развоју у ЈЛС, Богданов, Богуновић,
2015)

11 ПРОЦЕС ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ СА ВРЕМЕНСКИМ ОКВИРОМ
АКТИВНОСТИ

Стратегија обухвата све уобичајене фазе и поступке, који обезбеђују да документ
буде заснован на реалној и критичкој анализи природних, материјалних и људских
ресурса, те на свеобухватној и респектабилној сагласности широког круга актера и
заинтересованих страна.
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111 ИЗЛАЗНА ДОКУМЕНТА У ПРОЦЕСУ ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ

У наставку се презентују документа која прате израду Стратегије:

• Уговор у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга – Израда
Стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада за период
2018-2022. година (ЈНМВ–У-Ј 0/201 7–ГУП), закључен 28.07.2017. године у Новом

Саду између Градске управе за привреду Града Новог Сада и групе понуђача

(Институт економских наука, Београд, Институт за економику пољопривреде,
Београд, СМЗ СопвитпвМапазетеп'с Зегујсез, д.о.о., Нови Сад);
Решење о образовању Тима истраживача за израду Стратегије (документ групе
институција ангажованих на изради Стратегије);
Записници са одржаних радних састанака чланова истраживачког тима са

заинтересованим странама у области пољопривредног и руралног развоја Града

(документи институција ангажованих на изради Стратегије);
• Документ о достави Наручиоцу прве (радне) верзије Стратегије на мишљење

(документ групе институција ангажованих на изради Стратегије); %

• Достава примедби, коментара, сугестија Наручиоца на радну верзију Стратегије

; (документ Наручиоца);
• Документ о извршеној услузи: достава финалне верзије Стратегије Наручиоцу

(документ групе институција ангажованих на изради Стратегије).

•.

1У ИЗВРШНИ САДРЖАЈ

Садржај документаје конципиран у два дела.
З

Први део Стратегије СОЦИО-ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА СТАЊА СЕКТОРА
·“ ПОЊОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА ГРАДА НОВОГ САДА чине следећа
& поглавља:

• Социо-економска анализа стања у области пољопривреде и руралног развоја. Овој

:. анализи претходе бројне почетне организационе и истраживачке активности.
'

• ЗШОТ анализа у сектору пољопривреде и руралном развоју, где се систематично '
презентују снаге и слабости Града, као и шансе и претње окружења.

Други део Стратегије АКЦИОРШ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАШЈУ СТРАТЕГИЈЕ

ПОЊОПРИВРЕДНОГ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА НОВОГ САДА ДО 2022. садржи
следећа поглавља:

• Дефинисање визије, стратешког циља и кључних праваца развоја пољопривреде и
& руралних подручја Града Новог Сада;

• Фокусирање, односно дефинисање приоритетних подручја деловања

а пољопривредне политике и политике одрживог руралног развоја и дефинисање
специфичних стратешких циљева у оквиру изабраних приоритетних подручја

(сектора улагања и подршке пољопривредном и руралном развоју);

& • Дефинисање мера и пројектних активности по приоритетним подручјима деловања
пољопривредне политике и политике руралног развоја, у складу са специфичним

стратешким циљевима;
• Потенцијални извори финансирања мера и активности;

Имплементација, евалуација и надзор реализације Стратегије.
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ПРВИ ДЕО: СОЦИО-ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА СТАЊАУ
СЕКТОРУ ПОЊОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНИМ

ПОДРУЧЈИМА ГРАДА НОВОГ САДА

1. ОПШТИ ПОДАЦИ
1.1. Административни и географски положај

Нови Сад је највећи град Аутономне Покрајине Војводине. Простире се на грани–
ци Бачке и Срема, на обалама Дунава и Малог башсог канала, у Панонској равници и на
северним обронцима Фрушке горе. Град Нови Сад представља административни,
привредни, културни, научни и туристички центар АП Војводине и други је град по
величини у Србији. У Граду живи 341 .625 становника према попису из 2011. године.

Град Нови Сад представља основну територијалну јединицу у којој грађани
остварују локалну самоуправу у складу са Уставом. Територију Града чине подручје
две градске општине (Нови Сад и Петроварадин) са 15 насељених места, која улазе у
састав ових општина. Укупна површина Града Новог Сада износи око 69.950 ћа, од чега
је око 17.750 ћа површина грађевинског подручја (Сл. .ГШСТ Града Новог Сада, 28/2015).
Град Нови Сад је уједно и центар Јужнобачког управног округа. На основу Закона о
територијалној организацији и локалној самоуправи, Јужнобачком управном округу
територијашто, као и у административном и управном погледу припадају поред Града
Новог Сада и општине Бачки Петровац, Бачка Паланка, Сремски Карловци, Темерин,
Тител, Беоштн, Бечеј, Бач, Врбас, Жабаљ и Србобран. У просторном плану Републике
Србије (Закон о просторном плану Републике Србије од 2010 до 2020., стр. 45), Град
Нови Сад припада дунавском развојном појасу и представља једну од кључних тачака
(дунавску капију), заједно са градовима Београд, Смедерево и Панчево.

Град Нови Сад се налази на 45° 46, северне географске ширине и 19° 20° источне
географске дужине. Простире се на обалама реке Дунав, између 1.252. и 1.262.
километра речног тока. На левој обали Дунава се налази равничарски део Града
(Бачка), док је на десној обали, на обронцшиа Фрушке горе, смештен брдовити део
Града (Срем). Надморска висина са бачке стране је од 72 до 80 метара, док се са
сремске стране креће између 250 и 350 метара. Код Новог Сада се у Дунав (са леве
стране реке) улива Мали бачки канал, који је део система канала Дунав-Тиса–Дунав.
Башси део Града је смештен са обе стране овог канала. Кроз Град пролази коридор бр. 7
или Дунавски корИДор који воденим путем, преко Дунава, повезује земље западне
Европе са Црним морем. Град се налази на саобраћајном коридору бр. 10 који на свом
основном правцу од Салцбурга до Солуна повезује осам, а заједно са припадајућим
крацима јошшест европских држава.

1.2. Историјат Града Новог Сада
На простору данашње Петроварадинске тврђаве нађени су археолошки трагови из

скоро свих епоха, од праисторије, преко времена доминације Рима до средњег века. На
Башсој страни града има више разних локација са налазиштима која доказују да су на
овом простору стално била оснивана нова насеља. На територији Града откривена су
насеља земуница из Бронзаног и Гвозденог доба, а на месту Темеринске петље 1981.
године, откривени су археолошки остаци из разних временских периода, од Палеолита
до данас. На овом простору је откривено постојање некрополе Старчевачке културе и
нађени су остаци села из средњег века (Сејдиновић, 2003).
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Најстарије помињање имена насеља на подручју Града Новог Сада налази се у
повељи угарског краља Беле 1У из 1237. године у којој дарује новој цистерциској
опатији у Белакуту (средњовековно утврђење на локацији данашње Петроварадинске
тврђаве) имања и села на Бачкој страни. У повељи се спомињу места Петурварад.
Археолошкаистраживањасу доказала да је Петурварад (Вашарош—Варад)био смештен
код старе Барутане на Темеринском путу, односно код Темеринске петље, а ово је било
и најзначајније средњовековно насеље на подручју данашњег Новог Сада, на Бачкој
обали Дунава. Насељеје било повезано скелским превозом преко Дунава са тврђавом и
манастиром на Сремској обали. Ово је било велико насеље словенског живља које
датира из периода сеобе народа (5–6. век), (ћурчин,Слана, 2002).

На основу историјских података знамо да је насеље на левој обали Дунава из кога
ће се развити данашњи Нови Сад основано после протеривања Турака из ових крајева
1694. године а можда и неколико година раније јер знамо да је 1692. године, почела
изградња Петроварадинске тврђаве. (Томић, 1990, 214). Насеље које је настајало на
овом простору првобитно је било познато под именима: Рацка Варош (Кајгзепзгао'г,
Вашеп Згадг, односно Српски град) и Петроварадински Шанац. (Милковић, 2003).
Током 1748. године богатији грађани Рацке вароши (Срби и Немци) одлазе у Беч, где за
80.000 рајнских форинти купују од царице Марије Терезије статус слободног
краљевског града (Божић и сар., 1972, стр. 187). Поставши слободан краљевски град,Нови Сад добија и данашње име. Царица тим поводом, 1. фебруара издаје едикт.

Због статуса слободног краљевског града, Нови Сад доживљава нагли привредни
развој и напредак, тако да шездесетих година 18. века он има око 8.000 становника,
претежно занатлија и трговаца, али и ратара и повртара. У 1780. године, Нови Сад има
око 2.000 домова, од којих 1.144 српских (Поповић, 1990, 326).

У првој половини 19 века, Нови Сад је имао око 20.000 становника, од којих су
око две трећине били Срби (Миросављевић, 1998). У почетку националних
превирања 1848. године, Нови Сад је имао значајну улогу. У Сремским Карловцима је
одржана 13–15. маја 1848. године Скупштина на којој је проглашена аутономна Српска
Војводина, у чијем је саставу био и Нови Сад (Гавриловић, 1981, 62).

Годину дана након овог догађаја, и гушења мађарске буне, Нови Сад постаје део
Војводства Србије и Тамишког Баната, као део посебне Хабзбуршке покрајине. После
укидања ове области, град је био део Бачко Бодрошке жупаније у оквиру Хабзбуршке
Угарске. У свим овим годинама долази до брзог развоја града. Оснивају се и граде се
институције, које су и данас од великог националног значаја за Србију. Године 1861.
основано је Српско народно позориште, а три године касније, Матица Српска
пресељена је из Будимпеште у Нови Сад. До краја века основане су прве новине,
политичке странке, именован је Светозар Милетић за првог Србина градоначелникаНовог Сада, изграђена је Градска кућа, Жупна црква Имена Маријина и остала здања
која и данас красе центар града. У 20. век град такође улази као део Аустроугарске
монархије, која се распала након Првог светског рата 1918. Те године у Новом Саду, 25.
новембра, одржанаје Велика народна скупштина Срба, Буњеваца, и других Словена уБанату, на којој је проглашено присаједињење Баната, Бачке и Барање Краљевини
Србији (Митровић, 1984, стр. 562).

У периоду између два светска рата, Нови Сад је био центар тадашње Дунавске
Бановине, једне од 9 управа, тадашње државе, која се звала Краљевина Југославија.Након Савске, Дунавска Бановина била је на другом месту, по економској моћи,
перспективи развоја и позиције у држави.
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Током четворог0дишње окупације (од 1941. до 1944. године), окупатори су починили
бројне злочине (хапшења, убијања, паљења, стрељања, прогоне) над српским и јевреј ским
становништвом града. Новосадска рација представља један од познатијих масовних
злочгша. Извршена је јануара 1942. године. У овом злочину убијено је и под дунавски лед
бачено 1.246 Новосађана (Голубовић, 1991). Нови Сад је ослобођен 23. октобра 1944.

године. Град су ослободиле партизанске јединице из Срема и Бачке, чиме се Нови Сад
поново нашао у оквиру (обновљене) Југославије (Петрановић, 1992).

1.3. Карактеристикенасељске мреже
Мрежу насеља Града Новог Сада у обухвату плана чине Нови Сад са Петроварадршом

и Сремском Каменицом (Слика 1.), затим насеља са наглашеним урбагшмкарактеристикама
Футог, Ветерник и Каћ и насеља: Бегеч, Будисава, Буковац, Ченеј, Кисач, Ковиљ, Руменка,
Лединци, Стари Лединци и Степановићево (Сл. лист Града Новог Сада, 11/2012).

Слика ] . Мрежа насеља Града Новог Сада
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Према подацима Просторног плана Града, Нови Сад, поред београдске агломерације,
представља други градски центар највишег степена урбанизације у Републгши Србији.
Налази се на Дунаву, важној европској реци, скоро у централном делу Војводине, на
важним друмским, железничким и водним коридорима ОСА/11). Осим што је
адмигшстративни центар, Град Нови Сад представља центар Јужнобачког округа и главни
Град АП Војводине, а према Просторном плану Републике Србије и центар
функционалног урбаног подручја (ФУП) међународног значаја и један од кључних
чинилаца развоја ширег гравитационог подручја. Препознавање и просторно дефинисање
ФУП–аи његових центара на простору АП Војводине од великог је значаја за установљење
што равномернијег развоја Покрајине, али и афирмацију функционално урбаних подручја,
као носиоца и покретача развоја на овом простору (Регионални просторни план АП
Војводине до 2020. године, децембар, 2011).

Један од најбитнијих фактора развоја је положај насеља у односу на комуникације, како
оне поред којих су настала, тако и оне из новијег доба. У односу на саобраћајну повезаност,
насеља се групишу у: 1) насеља која могу да користе сва три вида саобраћаја, друмски,
железнички и водни: Футог, Нови Сад, Ледшши; 2) насеља која користе друмски и
железнички саобраћај: Ветерник, Кисач, Степановићево, Каћ, Будисава; 3) насеља која
користе друмски и водни саобраћај: Руменка, Бегеч, 4) насеља која користе само друмски
саобраћај:Ченеј, Ковиљ, Буковац (Сл. лист Града Новог Сада, 11/2012, стр. 205)
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Од укупне површине територије Града Новог Сада, површина грађевинског рејона
износи око 17.750 ћа, а бруто насељеностје 16 становника/ћа (Сл. лист Града Новог Сада,
28/2015). Према наведеном плану, наведена насељеност односи се, највећим делом, на
насељена места, док густина насељености на ужој територији Града, по стамбеним блоко–

вима изузетно варира и достиже вредност и до 640 становника/ћа у најгушће насељеним
деловима Града. Насељена места која се налазе на левој обали Дунава имају ушорене ули–
це које су карактеристичне за војвођанска насеља. Насупрот њима, насеља која се налазе на
десној обали Дунава, у подручју Фрушке горе, карактерише неправилан распоред улица.
Величине и преглед површина по катастарским општинама на територији Новог Сада, са
приказом величине грађевинског рејона по појединим насељима, приказани су у Табели 1.

Табела ] . Подаци о површинама

Катастарска општина Површина К.О. (ћа) повртззвузрјЗЧЗЗТ-шког

Нови Сад 1 1.859,84 —

Нови Сад 11 1.177,80 –

Нови Сад 111 3.092,81

Нови Сад 11] 1.527,52
10.871,02

Петроварадин 2.591,17

Ср. Каменица 3.048,87

Степановићево 4.711,76 393,33

Кисач 2.967,21 566,84

Ченеј 8.611,17 139,37

Руменка 2.823,94 550,3

Бегеч 4.343,04 366,69

Футог 8.326,56 1.789,68

Ветерник 1.940,78 580,62

Каћ 7.487,07 1.095,68

Будисава 1.478,43 394,05

Ковиљ 10.643,70 602,21

Буковац 1.392,76 121,4

Лединци 1.896,96 280,57

УКУШ–[О 69.952,39 17.751,76

Извор: Сл. лист ГрадаНовог Сада, 28/2015, стр. 1073.

Регионалним просторним планом АПВ, као важан генератор развоја АП Војводине
истакнуто је подручје функционалног повезивања мегрополитенских подручја Београда и
Новог Сада, значајно са становишта њиховог положаја на раскршћу европских коридора Х
и УН, као и бољег позиционирања међу европским метрополитенским подручјима. На

правцу Нови Сад – Београд већ је формиран урбани кластер са урбаним насељима Инђија,
Рума, Стара Пазова, Панчево (Сл. лист Града Новог Сада, 11/2012, стр. 204).

Урбани развој Града Новог Сада обухвата велики број области, при чему њихова
међусобна повезаност и утицај који имају на друштвени и привредни развој и квалитетну
управу, захтевају висок степен компатибилности, ефикасно и ефективно коришћење
ресурса, као и правовремено Одређивање приоритета. С обзиром на ограниченост
буџетских средстава и висока улагања која урбани развој подразумева, интегрално
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планирање и пројектни приступ који омогућава финансирање из донаторских средстава и
јавно-приватна партнерства, од суштинске су важности за одрживи развој Града (Сл. лист
Града Новог Сада, 64/2015).

1.4. Демографске карактеристике и трендови у руралним насељима
Према подацима Пописа становништва, домаћинстава и станова из 1981, 1991, 2002. и

2011. године, број становника у Граду Новом Саду има тенденцију раста, што је наставак
тренда након другог светског рата.7 Према последњем Попису становништва, домаћинства
и станова из 2011. године, у Граду Новом Саду је дошло до повећања броја становника за
14,1% (односно 42.331 лица), у односу на 2002. годину (Табела 2.).

Табела 2. Број становника по насељеним местимаГрада Новог Сада у периоду 1981—2011.

Број становника промена у %Насеље
1981 1991 2002 2011 1991/81 2002/91 2011/02

Град Нови Сад 250.138 265.464 299.294 341.625 6,1 12,7 14,1

Нови Сад 227.920 241262 268.067 307. 760 5,9 11,1 14,8

· Градска 178437 189234 210.238 250439 6,0 11,0 19,1

– Остала 49. 483 52.028 57.829 57.321 5,1 11,1 ·0,9

Бегеч 2.717 2.827 3.335 3.325 4,0 18,0 –0,3

Будисава 3.502 3.685 3.825 3.656 5,2 3,8 –4,4

Ветерник 15.803 16.711 18.375 17.454 5,7 10,0 —5,0

Каћ 8.551 9.755 11.166 11.740 14,8 14,5 5,1

Кисач 6.220 5.850 5.471 5.091 –5,9 –6,5 –6,9

Ковиљ 5.279 5.242 5.599 5.414 -0,7 6,8 ·3,3

Нови Сад 163.773 173.186 191 .656 231.798 5,7 10,6 20,9

Руменка 3.629 4.361 5.729 6.495 20,1 31,4 13,4

Степановићево 2.096 2.020 2.214 2.021 –3,6 9,6 -8,7

Футог 14.664 16.048 18.582 18.641 9,4 15,8 0,3

Ченеј 1.686 1.577 2.115 2.125 -6,5 34,1 1,7

Петроварадин 22.218 24.202 31.227 33.865 8,9 29,0 8,4

- Градска 17.870 19.240 25.178 27. 083 7, 7 30,9 7,6

- Остала 4.348 4.962 6.049 6. 782 14,1 21,9 12,1

Буковац 2.641 3.040 3.585 3.936 15,1 17,9 9,8

Лединци 1.137 1.280 1.641 1.912 12,6 28,2 16,5

Петроварадин 10.338 11.285 13.973 14.810 9,2 23,8 5,9

Сремска Каменица 7.532 7.955 11.205 12.273 5,6 40,9 9,5

Стари Лединци 570 642 823 934 12,6 28,2 13,5

Извор: Попис становништва,домаћинставаи станова у Србији за одговарајућегодине, РЗС Србије.

7
Број становника у Граду Новом Саду је готово дуплиран у периоду 1948-1971. година (Табела 1. у

Анексу).
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Уколико се посматрају миграциона кретања по окрузима у АП Војводини, уочава се
да је миграциони салдо негативан у свим окрузима, осим у Јужнобачком, где је остварен
позитиван миграциони салдо од 1.407 лица (Демографска статистика у Републици Србији,
2011). Овакав резултат је у највећој мери резултат високопозитивног миграционог салда
Града Нови Сад који износи 1.900 лица. Истовремено, карактеристика новосадског, као и
војвођанског подручја је значајна промена у демографским структурама руралних
простора, што као резултат има „премештање репродукције становништва“ из сеоских у
градске средине (Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја на територији Града Новог Сада за 2017. годину, стр. 2).

Образовна структура становништва у Граду Новом Саду повољнија је посматрано у
односу на ниво Републике Србије, а поређењем градског насеља и осталих насеља у Граду
Новом Саду уочава се генерално неповољнија образовна структура становништва у сеоским
и периурбаним насељима (Табела З.). Према образовној структури становништва Града
старијег од 15 година, на бази „Пописа из 2011. године“, може се рећи да је на подручју
Града око 53% популације са средњим образовањем, око 27% популације поседује више и
високо образовање, око 14,0% популације поседује основно образовање, док 6,0%
становништва нема школско образовање или поседује непотпуно основно образовање.

Табела 3. Образовнаструктура становништва/1 у Србији и ГрадуНовом Саду, 2011. (у %)

Територијална Без школе и са непотпуним Основно Средње Више и
јединица основним образовањем образовање образовање об;::д)::ње

Република Србија 13,7 20,8 48,9 16,2
- градско насеље 7,0 16,8 53,4 23,2
– остала насеља 23,4 27,7 42,4 6,1
Град Нови Сад 6,0 13,6 53,1 27,0
– градско насеље 4,7 11,8 52,5 30,7
- остала насеља 11,5 21,7 55,9 10,7

Нови Сад 5,9 13,4 52,7 27,7
- градско насеље 4,6 11,5 52,0 31,6
– остала насеља 11,6 21,8 55,8 10,6
Петроварадин 6,5 15,5 57,2 20,6

- градско насеље 5,6 14,2 57,2 22,8
- остала насеља 10,4 20,7 57,1 11,7
/' Становништвостаро 15 и више година.

Извор: Попис становништва,домаћинставаи станова у Србији 201 1 ., РЗС.

Старосна структура становништва у Граду Новом Саду (Табела 4.) повољнија је у
односу на ниво Републике Србије, како на нивоу градског насеља тако и на нивоу осталих
насеља. Једино је у градском насељу Града Новог Сада учешће становништва старијег од 65
година незнатно веће од републичког просека (15,9% у односу на 15,6%). Међутим, према
резултатима пројекције становништва, група старијег становништва повећаће се у периоду
од 2010. до 2027. године за око 50% и чиниће око петину укупног становништва, тако да ће
се у планском периоду Град Нови Сад суочавати са све већим проблемима збрињавања
старијег становништва (Просторни план Града Новог Сада, Сл. лист Града Новог Сада, 11,
2012, стр. 203).
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Табела 4. Старосна структура становништва у Р. Србији и Граду Новом Саду, 2011.

Територијална Становништво млађе Становништво старије Индекс Просечна
јединица од 15 година (%) од 65година (%) старења/' старост (год.)

Република Србија 14, 3 17, 4 124, 6 42,2

– градско насеље 14,5 15,6 114,1 41,3

· остала насеља 13,9 20,1 140,4 43,6

Град Нови Сад 15,0 14,3 102,4 40,0

- градско насеље 14,9 15,9 104,0 40,0

- остала насеља 15,9 13,4 92,5 39,9

Нови Сад 15,1 14,0 100,5 39,8

– градско насеље 14,9 14,2 102,8 39,8

· остала насеља 16,0 13,2 91,2 39,8

Петроварадин 14,4 15,0 113,1 41,2

– градско насеље 14,3 15,3 115,6 41,3

– остала насеља 14,9 14,0 103,7 40,7

/ ' Однос броја старог (60 и више година) и младог (0–19 година) становништва.

Извор: Попис становништва,домаћинставаи становау Србији 2011, РЗС.

Иако се предвиђа незнатан пораст броја становника, уочљиво је да ће биолошки
квалитет популације бити све слабији због раста учешћа старијих категорија
становништва. Сходно томе, проблеми депопулације и старења становништва могу се
ублажавати мерама популационе политике, које ће утврђивати и спроводити држава, а
Град Нови Сад у оквиру својих надлежности и могућности може предузимати мере
којима ће се стимулисати рађање и раст наталитета, са циљем да се ублаже негативне
тенденције демографскогразвоја (Сл. лист ГрадаНовог Сада, 11/2012, стр. 203).

1.5. Структура администрације Града Новог Сада

Структура градске власти је одређена тако што на непосредним изборима грађани
бирају одборнике који чине Скупштину града. Скупштина града бира Градоначелника,
Заменика градоначелника, помоћнике Градоначелника и Градско веће. Они пак
предлажу Скупштини града чланове Градске управе. Скупштинаграда бира руководећи
кадар јавних предузећа, установа и организацијачији је оснивач Град Нови Сад.

Структура Градске управе организованаје преко Градскихуправа и служби које се
образују као основне унутрашње организационе јединице. У оквиру Градских управа
образују се сектори и Одсеци.

Градска управа у Новом Саду организована је на следећи начин:
Градска управа за финансије
Градска управа за урбанизам и грађевинске послове
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције
Градска управа за спорт и омладину
Градска управа за социјалну и дечију заштиту
Градска управа за саобраћај и путеве
Градска управа за прописе
Градска управа за привреду
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Градска управа за опште послове
Градска управа за образовање
Градска управа за културу
Градска управа за комуналне послове
Градска управа за инспекцијске послове
Градска управа за здравство
Градска управа за заштиту животне средине
Градска управа за имовину и имовинско–правне послове
Служба за заједничке послове
Биро за пружање правне помоћи
Градска пореска управа
Правобранилаштво Града Новог Сада
Биро за пружање правне помоћи
Служба извршних органа
Служба за интерну ревизију Града Новог Сада
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2. ОСНОВНИ МАКРОЕКОНОМСКИ ИНДИКАТОРИ
2.1. Основни макроекономски индикатори Републике Србије

У Србији су током 2016. године регистровани повољни трендови већине основних
макроекономских показатеља. Као резултат интензивирања укупних економских
токова, остварених у условима спровођења мера фискалне консолидације и
структурних реформи у 2016. години дошло је до интензивирања привредне
активности, раста индустријске производње, грађевинарства и промета у трговини,
смањења унутрашње и спољне неравнотеже, као и повећања прилива инвестиција.
Дефицит платног биланса, као и фискални дефицит су умањени, уз одржавање ниске
стопе инфлације. Према званичним подацима (РЗС, Министарствафинансија, Народне
банке Србије) евидентиране су следеће тенденције основних макроекономских
индикатора РепубликеСрбије:

• У 2016. години остварен је раст бруто домаћег производа (БДП) од 2,8% . БДП је
износио 34.115 милиона евра. Тиме је Србија, након пада у 2012. и 2014 години
успела да стабилизује привредна кретања, али је стопа раста БДП и даље међу
најмањим у региону. У наредном периоду предвиђа се наставак раста реалног БДП-
а, а пројектована кумулативна стопа раста реалног БДП–а у периоду 2017–2018.
износи 5,7%. Посматрано по основним активностима, највећи раст бележе
делатности тзв. терцијалног сектора: трговина на велико и мало, сектор
финансијског посредовања, сектор информисања и комуникација те пољопривреде,
шумарства и рибарства. И сви остали сектори бележе раст, али блажим
интензитетом. Изузетак представља сектор грађевинарства код којег је забележен
пад.

• Укупна индустријска производња је 2016. године остварила повећање обима за
4,7% у односу на претходну годину. Посматрано по секторима, најинтензивнији
раст у 2016. години забележен у прерађивачкој индустрији од 5,3%, у сектору
рударства од 4,7%, и у производњи и дистрибуцији електричне енергије, гаса и воде
уз раст од 2,9%. Подаци о индустријској производњи по наменским групама указују
да је у 2016. години раст остварен у производњи енергије 2,1%, интермедијарних
производа, осим енергије 9,1%, капиталних производа 0,6%, трајних производа за
широку потрошњу 1 1,1% и нетрајних производа за широку потрошњу 4%.

• Вредност изведених радова у грађевинарству извођача из Републике Србије у 2016.
године порасла је за 2,6% у односу на претходну годину. Посматрано према врсти
грађевина, вредност радова изведених на зградама у том периоду порасла је за
17,2%, док је на осталим грађевинама опала за 3,3%. Вредност нових уговора
извођача из Републике Србије у 2016. години порасла је за 22,8%. Динамизирању
пословне активности у грађевинарству допринео је и све већи раст инвестиција, као
и инвестициона потрошња државе.

• У области пољопривреде током 2016. године забележени су повољни резултати.
Процењује се да је пољопривредна производња у 2016. години била виша за преко8% него у 2015. години. Упркос значајним подстицајним мерама И повећаном
аграрном буџету, остварени резултати у пољопривреди и даље су под великим
утицајем климатских прилика.

• У трговини на мало током 2016. године регистрован је раст од 7,4% у текућим и
7,5% у сталним ценама. Међугодишњи раст промета категорије храна, пиће и дуван
износио је 11,5%, у текућим, и 10,5% у сталним ценама. Такође, код категорија:
непрехрамбени производи, осим моторних горива регистрован је раст промета од
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6,4% у текућим, и раст од 5,0% у сталним ценама, док моторна горива бележе раст
промета од 8,1% у текућим ценама, и 2,5% у сталним ценама.

• Кретања у спољнотрговинској размени карактерише висок спољнотрговински
дефицит. Укупна спољнотрговинска робна размена Републике Србије у 2016.

„· години износила 30.819 милиона евра при чему је извезено робе у вредности од, 13.430 милиона евра, а увезено у вредности од 17.390 милиона евра што је
повећање за 11,5% и 6,1% у односу на 2015. годину. Робни дефицит је у 2016.
години износио 3.960 милиона евра и смањен је за 8,9% у односу на претходну
годину. Највећи удео у извозу у 2016. години, имала су друмска возила, електричне
машине и апарати, поврће и воће, житарице и погонске машине. Са друге стране
највише се увозило друмских возила, нафте и нафтних деривата, електричних
машина и апарата, индустријских машина за општу употребу и медицинских и
фармацеутских производа. Највећи спољнотрговински партнер у 2016. години биле
су земље ЕУ, на које се односило 66,1% укупног извоза и 63,1% укупног увоза. У
посматраном периоду 46,9% извоза било је усмерено на тржиште пет земаља:
Италија, Немачка, БиХ, Румунија и Руска Федерација. На увоз из Немачке, Италије,
Кине, Руске Федерације и Мађарске односило се 44% укупног увоза.
Иако незапосленост у Србији још увек остаје на високом нивоу, уочљив је тренд
смањења стопе. Наиме, за становништво старости 15 и више година, у 2016. години д

незапосленост је износила 13,6%, док је у 2015. години незапосленост била на !–

нивоу од 17,9%. Стопа незапослености младих је и даље висока и износи 31.2%.
Према подацима из Централног регистра обавезног социјалног осигурања просечан
број формално запослених у децембру 2016. године повећан је за 3%.
Просечна нето зарада у 2016. години реално је повећана за 2,5% у односу на 2015.
годину и износи 41.508 динара. На повећање просечне нето зараде највећим делом
утицао је раст зарада у области прерађивачке индустрије и трговине.
Према индексу потрошачких цена међугодишња инфлација се и даље креће испод
доње границе дозвољеног одступања од циља НБС и у 2016. години је износилаје
1,6%. Раст цена у овом периоду, пре свега је последица раста цена свежег меса,
моторног горива, туристичких аранжмана и дувана. У наредном периоду према
пројекцијама Министарства финансија очекује се раст инфлације.
Стране директне инвестиције су у 2016. години имале нето прилив у износу од 1,9
милијарди евра. Најзначајнији део се односио на прерађивачку индустрију,
финансијске делатности и делатности осигурања, грађевинарство и трговину на
велико и мало.
Учешће јавног дуга у бруто домаћем производу према подацима Министарства
финансија Републике Србије у 2016. Години износи 72,9%. У односу на претходну
годино дошло је до стабилизације и благог смањења стопе јавногдуга.

;.
„..

“

•

2.2. Структура привреде Града Новог Сада
Град Нови Сад је економски центар Војводине и један од највећих економских

центара Републике Србије. Распад СФР Југославије и санкције међународне заједнице
као и лоше управљање утицало је на пропадања некада великих индустријских
предузећа, као што су Новкабел (индустрија електричних каблова), Победа (металска
индустрија), Југоалат (алати), Албус и ХИНС (хемијска индустрија). Данас у структури
привреде Града Новог Сада доминирају микро и мала привредна друштва која
обухватају 98,7% од укупног броја од 10.861 привредног друштва која послују на
територији Новог Сада. Према подацима Агенције за привредне регистре на дан31.12.2016. године у Новом Саду послује и 15.400 предузетничкихрадњи. Рафинерија
нафте Нови Сад је остала водеће велико предузеће на територији града.
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Посматранопо делатностима, највећи број привредних друштаварегистрованје у
делатности трговине на велико и мало и поправке моторних возила и мотоцикла
(4.158), те прерађивачке индустрије (1.431). За обављање послова пољопривреде,
шумарства и рибарства регистровано је 260 привредних друштва, односно око 2,4%
укупног броја привреднихдруштава (Слика 2.).

Слика 2. Структурапривредни–с друштава по делатностима

5,9% 2,4%

11,8%

9,2%

38,3%

·Пољопривреда,шумарство и рибарство
·Прерађивачкаиндустрија
% Грађевинарство

' Трговинана велико и мало

' Саобраћај и складиштење
~? Услуге смештајаи исхране
Информисањеи комуникације

4—1 Стручне, научне и иновационеделатности
Административнеи услужнеделатности

1211 Остало

Извор: Канцеларијаза локални економски развој Новог Сада

Највећа регистрована запосленост на територији Града Новог Сада на крају 2015.
године је у делатности Трговина на велико и мало и поправка моторних возила 25.291
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запослених и Прерађивачкој индустрији 15.973 запослених. Ове две делатности заједно
учествују са 30,2% у укупној регистрованој запослености (Табела 5.).

Табела 5. Регистровано запосленост према секторима делатностиу 2015. години

Сектор Регистрована8 СТРУТГУРЗ
запосленост у /0

Трговинана велико и мало и поправкамоторнихвозила 25.291 18,5

Прерађивачкаиндустрија 15.937 11,7

Здравственаи социјалназаштита 13.242 9,7

Образовање 10.331 7,6

Државнауправа и обавезно социјално осигурање 9.359 6,8

Стручне, научне, иновационе и техничкеделатности 9.059 6,6

Саобраћај и складиштење 8.396 6,1

Грађевинарство 7.897 5,8

Информисање и комуникације 6.975 5,1

Административнеи помоћнеуслужне делатности 5.900 4,3

Финансијске делатности и делатност осигурања 5.295 3,9

Остале делатности 19.103 14,0

УКУПНО 136.785 100,0

Извор: Општине и региони у РепублициСрбији, 2013–2016. године, РЗС, Београд

Према подацима РПК, регион Новог Сада, који осим територије Града покрива и 11
општина Јужнобачког округа, је привредно најразвијенији регион Војводине, а уједно и
Србије. Више од трећине привредних активности Војводине обавља се на овој територији,
а са више од 12 одсто регион учествује у бруто домаћем производу Републике Србије.
Индустријска производња региона Новог Сада у 2016. години бележи раст од 7,6% у
односу на 2015. годину. Подаци указују да је пораст индустријске производње у регионуНовог Сада бржи у односу на Републички просек (4,7%), али и раст забележен на подручју
АП Војводина, који је у 2016. години износио 5,4%. Забележени раст у највећој мери је
последица раста производње прерађивачког сектора и сектора снабдевања електричном
енергијом. Ако посматрамо индустријску производњу према наменским групама
производа, висок пораст производње трајних и нетрајних производа за широку потрошњу
од 47,9% и 11,4% респективно, надокнадио је пад производње капиталних производа од
10,5%.

8 Истраживање о регистрованој запослености засновано на комбиновању података Централног регистраобавезног социјалног осигурања
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Слика 3. Ланчани индекс индустријскепроизводње у Новом Садуу периоду 2012–2016. година
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Извор: РегионалнапривреднакомораНовог Сада

Регион Новог Сада у значајној мери учествује у спољнотрговинској размени
Републике Србије. Укупна вредност размене у 2016. години износила је 3.143 милијарди
УСД. Укупна вредност извоза износила је 1.047 милијарди УСД, уз пораст од 0,6% у
односу на 2015. годину. Увоз у 2016. години износио је 2.095 милијарди УСД, што
предсгавља пад од око 18,0% у поређењу са 2015 . годином. Подручје Новог Сада је у 2016.
години учествовало са око 10,0% укупног увоза и 5,8% извоза Републике Србије (Слика
4.).

Слика 4. Спољнотрговинскаробна размена у Новом Саду у периоду 2012-2016. година
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Извор: РегионалнапривреднакомораНовог Сада

У току 2016. године спољнотрговинска робна размена остварена је са укупно 149
земаља. Највећа спољнотрговинска робна размена била је са Руском Федерацијом (1.019,6
мил. УСД), Румунијом (419,6 мил. УСД) и Италијом (256,7 мил. УСД). Посматрано по
производима у 2016. године највеће учешће у извозу имају кукуруз (196,8 мил. УСД),
шећер бели (87,1 мил. УСД) и пшеница (71,4 мил. УСД), док се са друге стране највише
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увозило сирова нафта (685,7 мил. УСД), гас природни у гасовитом стању (326,6 мил. УСД),
и уреа са садржајем више од 45% по тежини азота (60,6 мил. УСД).

2.3.Значај пољопривреде и агроиндустрије у структури привреде Града

Према подацима Републичког завода за статистику бруто додата вредност (БДВ)
пољопривреде у периоду 2012-2016. година у просеку учествује са 6,6% у бруто домаћем
производу БДП Републике Србије. Сам допринос сектора пољопривреде укупном БДП
добија на значају када се делатности пољопривреде дода и остварена вредност у
прехрамбеној индустрији, производњи пића и дувана.

Имајући у виду да РЗС не прати економске рачуне пољопривреде на нивоу јединица
локалне самоуправе (ЈЛС), значај пољопривреде и агроиндустрије у структури привреде за
Град Нови Сад се анализира преко доступних података о бруто додатој вредности за
Јужнобачки округ имајући у виду да је Град Нови Сад најзначајнији економски центар
овог региона (Табела б.). Такође, за анализу су коришћени и доступни подаци за Град Нови
Сад о броју привредних друштава који се баве производњом и прерадом пољопривредних
производа, спољнотрговинском промету Града у области пољопривреде, тенденцијама на
тржишту рада, просечним зарада, факторских услова за развој пољопривреде, и слично.

Табела б. Бруто додата вредност по делатностима* у Јужтшбачкој области у 2014. години

Д
Вредност, Структура

елатност мил. РСД у %

Пољопривреда, шумарство и рибарство 32.929 8,5

Рударство, прерађивачкаиндустрија, снабдевање електричном енер- 140 439 36 3
гијом, гасом и паром, снабдевањеводом и управљањеотпадним водама ' ,

Грађевинарство 11.715 3,0

Трговинана велико и мало и поправкамоторнихвозила, саобраћај и 73 532 19 0
складиштење, услуге смештаја и исхране

' ,

Информисањеи комуникације 12.247 3,2

Финансијске делатности и делатностосигурања 11.501 3,0

Пословање некретнинама(са импутираном рентом) 31.556 8,1

Стручне, научне, иновационеи техничкеделатности, административнеи 22 463 5 8
помоћне услужне делатности ' ,

Државна управа и обавезно социјално осигурање,образовање, 42 282 10 9
здравственаи социјалназаштита ' ,

Уметност, забава и рекреација,остале услужне делатности,делатност
домаћинставакао послодавца,делатност екстериторијалних 8.698 2,2
организацијаи тела
Укупно 387.361 100,0

*БДВ се добија као разлика између вредностипроизводње и међуфазне потрошње.

Извор: СтатистичкигодишњакРепубликеСрбије, 2016.

Уколико агрегатно посматрамо сва привредна Друштва и предузетнике који се
баве пољопривредномпроизводњом и прерадом, на подручју Новог Сада послује преко
1.000 привредних субјеката. Око 56% од овог броја су привредна друштва а остало
чине предузетници. Од привреднихсубјеката која послују у секторупољопривреде, око
трећина се бави пољопривредном производњом, док се остали баве прерадом
пољопривредних производа. На ово треба додати и 4.693 активна регистрована
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пољопривреднагаздинства. Укупно посматрано, у привреднимдруштвима која се баве
пољопривредном производњом запослено је 1.285 радника, док у прерађивачкој
индустрији ради готово 5.500 људи.

Слика 5. Прерада пољопривредних производа Слика б. Пољопривредна производња по
по врсти привредних субјеката којаје врсти привредних" субјеката којаје обављају

обављају

44,5%

иПривредна 3 Привредна
друштва друштва

' предузетници 'Предузетници
55,5%

Извор: ПривреднаКомораСрбије Извор: ПривреднаКомора Србије

Пољопривредни производи заузимају значајно место у спољнотрговинском промету
Града. Највеће учешће у структури извоза пољопривредних производа заузимају кукуруз
(18,8%), шећер у чврстом стању (7,3%), пшеница (6,3%), семе сунцокрета (2,8%) и соја у
зрну (2,6%). Од осталих пољопривредних производа, извозили су се у нешто мањој мери и
резанци од шећерне репе и месне прерађевине. Када су у питању извозна тржишта, са
подручја Новог Сада се највише извозило у Румунију (учешће од 28,7% у укупном извозу),
Босну и Херцеговину (13,8%) и Бугарску (6,9%). Значајан удео извоза пласиран је и у друге
земље Европске Уније – Мађарску, Италију и Немачку, те остале земље бивше СФРЈ –
Хрватску, Црну Гору и Македонију.

Значај пољопривреде потврђује и чињеница да су на територији Града
регистрована и послују неколико веома значајних предузећа мерено према обиму
остварених пословних прихода. Нека од њих представљају и значајне регионалне
актере у сектору пољопривреде. Највећи број посматранихкомпанијапослују у сектору
прераде и промета пољопривредних производа. На бази интерних података
Канцеларије за локални економски развој Новог Сада по успешности и величини се
посебно издвајају следећапривреднадруштва:

• Исгоп'а [ауто 000 Пош' Зао? – део “стона групе који се бави трговином и
транспортом пољопривредних производа, превасходно соје, сунцокрета, уљане
репице, пшенице и кукуруза.

• Азтфође ВОО Лоп Баа' – који се бави прометом на велико и производњом
пољопривредних производа, те трговином производима и механизацијом који се
користе у процесу пољопривредне производње.

• Ш Соттегсе БОО Мои' Заа' — компанија за трговину житарицама и управљање
пољопривредном производњом. Послује у оквиру МК групе која се осим трговине
бави и производњом пољопривредних производа, угоетитељством, управљањем
имовином, развојем информационих технологија и низом других активности.
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[М Мап'јеш'с' ВОО Нови Сад – група која у свом саставу има 30 привредних
друштава која се баве трговином, пољопривредом и угоститељством и запошљава
око 2,400 људи. Основна делатност је производња меса и месних прерађевина.
БОО Рготт'з! Нови Сад - компанија која запошљава 46 људи и бави се претежно
увозом, складиштењем и дистрибуцијом вештачких ђубрива.
Вино/со ВОО Нови Сад – компанија се бави производњом и дистрибуцијом шећера.
Представљају највећег домаћег произвођача шећера са три фабрике које су
лоциране у Врбасу, Пећинцима и Ковачици.
ВОО Копги! Нови Сад – основна делатност компаније је трговина житарицама,
уљарицама, вештачким ђубривима, компонентама за сточну храну и готовом
сточном храном. Део је групације АМЕКОРА АС., једне од водећих светских
компанија у трговини житарицама и вештачким ђубривима.
Аа' НеорЈапга Нови Сад – компанија се бави производњом месних прерађевина и
запошљава око 700 људи. Део је групације Пећ“, једног од водећих дистрибутера
прехрамбених и других производа у региону.
Заиасоор ВОО Нови Сад – бави се увозом и дистрибуцијом средстава за заштиту
биља, семенске робе, сточне хране, супстрата, ђубрива и друге опреме за
пољопривредну производњу. Запошљава око 120 људи.
Шј'ап'се-Вад/ш ВОО Нови Сад — компанија се бави трговином пољопривредним
производима, пре свега житарицама, уљарицама, компонентама за сточну храну и
конзумном робом. Спада у 20 највећих извозника у области пољопривреде у
Србији.
Баг/сат Ооо Руменка — основна делатност компаније је увоз, извоз и дистрибуција
свежег воћа и поврћа.

2.4. Тенденције на тржишту рада
Тенденције на тржишту рада на подручју Новог Сада у претходном периоду имају

позитиван карактер, што се може рећи и за привреду у целини. Након благог пада у
периоду 2012–2014. године, од 2015. године забележен је значајан пораст запослености.
Ипак, требало би имати у виду да је пораст запослености делимично последица и промене
методологије Републичког завода за статистику.

Табела 7. Запосленост у периоду 2012–2015. година

2013 2014 2015

Подручје Бр0ј Бр0ј Бр0ј
Укупно запослених

Укупно запослених
Укупно запослених

на 1000 на 1000 на 1000
становника становника становника

РепубликаСрбија 1.715.163 239 1.697.686 238 1.989.617 280

Војводина 443.269 232 443.396 233 506.598 268

Нови Сад 128.405 371 126.416 363 137.723 392

Извор: Општине и региониу РепублициСрбији, 2013–2016. године, РЗС, Београд

Према подацима РСЗ укупан број запослених у Граду Новом Саду на крају 2015.
године износи 137.723, што чини 27,7% свих запослених у Војводини. У односу на 2014.
годину број запослених се повећао за 8,2% (Табела 7.).
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Табела 8. Незапосленалица и учешће незапослених женауукупном броју незапослених за
период 2012 — 2015. година

2013 2014 2015
ПОДРУЧЈе

У
Жена На 1000

У
Жена На 1000 Ук пно

Жена На 1000
КУПНО % становника купно % становника у % становника

Република Србија 769.546 51,1 107,4 723.621 51,0 1015 703-020 512 99,1

Војводина 199.770 50,0 104,5 184.279 50,2 96,9 174.854 50,0 92,4

НовиСад 29.872 55,5 86,3 27.666 55,3 79,4 26.406 55,6 75,2

Извор: Општине и региони у Републици Србији, 2013-2016. године, РЗС, Београд и Национална служба
за запошљавање,стање на крају године

Ако посматрамо незапослена лица, можемо да видимо да је на крају 2015. године
укупан број незапослених лица смањен за 4,8% у односу на 2014. годину и износи 26.404.
Од укупног броја незапослених лица 55,5% чине жене (Табела 8.).

Табела 9. Незапосленалииа према квалификацијамаи искуствуу укупном броју незапослених за
период 2012 – 2015. година

2013 2014 2015

П
Подручје 55272? Без ПЗЕЕИЗТ Без ПЗЗХЗТ Без

запослење квалиЗ/Јасацша запослење квалигџсацша запослење квалигџацша
у % у % У %

издавши 34,7 31,9 33,3 31,4 32,4 3112

Војводина 31,2 36,9 31,0 37,0 30,3 37,3
Нови Сад 27,6 21,2 26,7 21,0 25,9 20,5

Извор: Општине и региони у Републици Србији, 2013-2016. године, РЗС, Београд и Национална служба
за запошљавање, стање на крају године

На основу табеле која приказује незапослена лица према квалификацијама и искуству
у укупном броју незапослених (Табела 9.) можемо да видимо је на нивоу Града Новог Сада
20,5% незапослених лица без квалификација, што је значајно ниже у односу на просек
Војводине (37,3%) као и на просек републике (31,2%). Од укупног броја незапослених лица
на крају 2015. године било је укупно 29,5% незапослених који су први пут тражили посао,
те и овај показатељ указује на благо смањење учешћа оних који први пут излазе на
тржиште рада.

Табела 10. Просечназарада без пореза и доприноса у периоду 2012-2015. година (у РСД)

Подручје 2012 2013 2014 2015
РепубликаСрбија 41.377 43.932 44.530 44.432

Војводина 40.421 42.935 43.092 43.050
Нови Сад 47.502 50.043 50.175 50.441

Извор: Општине и региони у Републици Србији (2016), РЗС, Београд
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Просечна зарада на територији Града Новог Сада (Табела 10.) прати трендове на
републичком нивоу и на крају 2015 године износи 50.441 РСД. У односу на републички
просек, него зарада у Новом Саду у току 2015. године била је виша за 13,0%, док је у
односу на просек у покрајини била за 17% већа.

ши
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3. пригодни услови И РЕСУРСИ и ЗАШТИТА животнв
СРЕДИНЕ

3.1. Рељеф и педолошке карактеристике
Рељеф – Град Нови Сад, други по величини у Србији, налази се између 19 ° и 20° исто-

чне географске дужине и 45°и 46° северне географске ширине. Геоморфолошке карактерис-
тике на територији Града Новог Сада као града са врло повољним географским положајем,
називају га и српском Атином, су подређене антпопогеном утицају и активностима.

У административном смислу овај град има две општине – Нови Сад и Петроварадин.
Град Нови Сад у геоморфолошком смислу чине две целине – равничарски предели
уравњеног дна Панонскот басена и планински масив Фрушке горе. У подручју Града који
припада Срему заступљени су планина Фрушка гора, сремска лесна зараван и инундациона
раван Дунава. Сремски део Новог Сада са брдско-планинскши пределом, у коме доминира
Фрушка гора, има надморску висину око 250-350 т.

Слика 7. Географскиположај

„**, /"'Х·'~––:/ СТУДИЈА
: ' ' ЗАШТИТЕЖИВОТНЕСРЕДИНЕ

' ', мини. тј.:“: .(·. ( ("м-шти ' " ш'
. ·— .· К , · ГЕОГРАФСКИ ПОПОЖАЈ НОВОГ САДА

.— • ·, '!Пћ! .—–1–, чипс
·

Х
'Х

„миш _ ········ ГРАНИЦА ГРАДА новог САдА
· .њш– мчи х тип.“ Ц,:; "“ 'Њ •“ _ ГРАНИЦА новог САДА

чип ппм .
„. ' *

"Е"" м чи иппџ
"РМ '

!шлпш · · “?"–'
·' (шм- , ·' ' · _

м–ш штит
4.– _· пџ “Ш шч; ц #
& „·„цчпчш “
• ·. '. А хв џ. ' .'х г. ш "дан“": •:гп' и–пвхипи ·- . · „'– ·· _ · ст.-ши · ,„71.132. :: . и , “•._ Жи

· ' ' ј'.··· ·— ,
1 да. ""“ шџшшп ' . •х

·
~— . ~ ·вгочпп ·:*>"'° : “Х

. . * мшхчип х .
» пшт пигмл „__ _фшш– ши.! „ ". пгшш ,
. · .

. ·г .
* •

( „ "(Њ ,; К, С
.. д •х .

• • // , _* –'~ · ',. . НТ; _ ·•, : пшчнш :.џшпфх–Е). · ј / "Шх пивници) ' 1',!“ х / _ ! Шип" · · ~·__. , · • _

• у | . Ло .←. 1 „,–Х – .[Ј/ *х _ ./
Поипог 1

Извор: Студија заштите животнесрединена подручјуНовог Сада, 2009.

Већи део територије Новог Сада је у јужној Бачкој, што представља део Панонске
низије на надморској висини од 72 до 80 т надморске висине. Смештен је на левој обали
Дунава, на 1255. километру тока ове реке и на ушћу Малог Бачког канала у Дунав, једног
од магистралних канала воденог система Дунав-Тиса-Дунав (Сл. лист Града Новог Сада,
2017). Бачки део Града је смештен са обе стане Малог Бачког канала. Просечна ширина
главног корита Дунава у Новосадском подручју је око 600 т. Околини Новог Сада припада
најјужнији део уравњеног дна Панонскот басена једноличне геолошке грађе и слабо

9 шут/.раџпртезз.сот/џзег/гш:рћо?1(1=989
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наглашеног рељефа. Доминантни фактор генезе рељефа је флувијална ерозија ограничена
на меандарско усецање корита Дунава, и еолска и флувијална акумулација. На левој страни
корита Дунава је алувијална раван променљиве ширине, која у појединим деловима залази
у десну терасу. На десној страни Дунава алувијална раван се јављаместимично. У највећем
делу Нови Сад се налази на фрагменту речне терасе. Најнижи геоморфолошки елемент
овог подручја је индудациона раван Дунава, која на бачкој страни чини континуирану зону
дуж тока Дунава, променљиве ширине. Обзиром да је корито Дунава усечено у
инундациону раван, интензиван је процес ерозије инундационе равни, лесне заравни, и
планинске суподине, при чему се формирају клизишта и односи материјал са лесне
заравни и преноси еродирани материјал који гради острва и спрудове (Студија заштите
животне средине на подручју Новог Сада, 2009).

Педолошке карактеристике – На ширем подручју Града Новог Сада геолошки
гледано састав стена је различитог минеролошког и петрографског састава и различите
старости. Најстарије стене на овом подручју су из доба палеозоика, док су најмлађе
холоцене старости. У погледу начина постанка има магматских, седиментних и
метаморфних које се и по текстури разликују. Старије стене се јављају у јужном делу
Града на Фрушкој гори, а млађе у северном, док је граница између њих корито Дунава. У
погледу начина постанка магматске и метаморфне стене се налазе на Фрушкој гори, док
су на бачкој страни заступљене седиментне стене.1

Највиши врх Фрушке горе је Црвени чст 539 т, зато што је окружују низијски терени
изгледа масивно, простире се на површини око 500 10112.“ У геолошком смислу централи
део планинске масе је сачињен од пелеозојско-мезозојске формације која је састављена од:
кристалних шкриљаца, филита, серпентина, гранита, базалта, кречњака и др. Ове старе
геолошке формације су спорадично покривене млађим геолошким творевинама као што су
језерске-марински седименти и лес.

На подручју Новог Сада земљишни покривач је хетероген и сачињен од аутоморфног,
хидроморфног, халоморфног и субаквалног реда. Земљиште Града Новог Сада припада
различитим типовима, међу којима је доминира чернозем са више подтипова, варијетета и
форми. Све ове земљишне варијанте имају одређене морфолошке, хемијске, физичке и
биолошке карактеристике што је од важности за њихова производна својстава. Земљиште
Новог Сада северно од Дунава је добар потенцијал за ратарску и повртарску производњу.
У подручјима јужно од Дунава којима припадају и падине Фрушке горе заступљена су
углавном еутерична смеђа земљишта (еутерични камбисол), чернозем на лесу и лесоликим
седиментима-посмеђеним и рендзином на лесу и лесоликим седиментима, у нижим
деловима у приобаљу су алувијална (флувисол) и делувијална (колувијум) земљишта. На
падинама Фрушке горе су земљишта погодна за воћарску и виноградарску производњу,
поред тога ова се земљишта могу користити као ливаде, пашњаци или као шумско
земљиште (Студија заштите животне средине на подручју Новог Сада, 2009).

3.2. Основни климатски индикатори
Подручје Новог Сада обухвата различите геоморфолошке облике, међусобно

различите по генези, геолошком и педолошком саставу, а мање или више по биљном свету
и по апсолутној висини што проузрокује климатске специфичности. Клима у Новом Саду
прелази из умерено континенталне у континенталну са карактеристикама субхумидне и

'0 шшшпитошди" а.сот/с1апа1с/рп'тос1по-деошаГЗКе-КатаКтетјЗНКе-поуод-зада
“ т.др'ћшзКадота.сотз/радез/Ееошаћјаћпп
'2 ћпрз://51ге5.доон!е.сот/5][е/поућза(1791993/ПиЕсКо-деодтаГзКе-Каш1сћепБНКе/геНеГ
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микротермалне климе, тако да Град има сва четири годишња доба. Главне карактеристике
овог типа климе су топла и сува лета са малом количином падавина, док су зиме хладне, са
снежним падавинама. Пролећни и јесењи месеци су умерено топли и одликују се већом
количином падавина.

Разлике у климатским специфичностима (микроклима) су на овом подручју
најизраженије између најнижих терена са леве и највиших терена са десне стране Дунава.

За сагледавање климатских специфичности подручја Града Новог Сада коришћени су
метеоролошки подаци дати у статистичким годишњацима републичког завода за
статистику за период 2006—2015. година. Анализирани и табеларно приказани климатски
параметри који су омогућили сагледавање климатских прилика на овом подручју су:
средња годишња температура ваздуха, укупна годишња количина падавина, релативна
влажност ваздуха (средња годишња), ваздушни притисак (средњи годишњи), инсолација
(осунчавање), киша, снег, грмљавина,јакветар (Табела 11.).

Табела 11 . Преглед важнијих климатских параметараза метеоролошку станицу Нови Сад за
период 2006–2015. година

←· ←· „ :
„ Е % :. : = % а„& Авиа га ·гд ; ш“дшдЕшЕ =“? =? &= : чап– „5 “93.

Год. %Цдо мм ←ђ°х :“ ::; М =“ : “91°=8а° Цев до“ ='5 83 “% ==– дел: и 5 & “="! 9 = 5 : з..
Ф = = и. 26 >, ::← :[ :( % 51

3 ; = за (број дана)

2006 11,7 641,0 76 1007,9 2169,0 137 20 33 55

2007 12,5 798,6 74 1006,7 2378,0 132 19 45 57

2008 12,7 528,0 73 1006,7 2299,9 132 14 38 65

2009 12,5 636,6 74 1005,1 2206,1 146 45 42 55

2010 11,6 1041,9 79 1003,7 1992,3 146 58 34 69

2011 11,7 384,6 75 1008,6 2315,2 101 42 24 30

2012 12,6 384,6 72 1006,4 2315,2 101 42 24 30

2013 12,3 485,1 77 1008,5 2462,0 114 42 22 4

2014 13,0 816,0 78 1005,5 2059,5 149 15 41 38

2015 12,9 702,7 76 1008,5 2288,5 133 19 21 31

Просек 12,4 641,9 75,4 1006,8 2248,6 129 32 32 43

Извор: РЗС, 2017.

За испитивани вишегодишњи период просечна температура ваздуха износи 12.4° С.
Просечна годишња количина падавина износи 641,9 шти. Због промене климе на глобал–
ном, односно светском нивоу, које се одражавају и на климу нашег подручја, због измење-
них климатских услова, последњих година се на подручју Новог Сада повећала количина
падавина. Просечна релативна влажност је 75,4%, просечна вредност ваздушног притиска
је 1006,8 ћРа. Просечан број дана са кишом износи 129, са снежним падавинама 32, са
грмљавином 32 и са јаким ветром (преко 6 бофора) 43. Преко јесени и зиме повремено
дува хладан ветар кошава, који обично траје од три до седам дана. Кошава може током
зиме да створи наносе и смегове снега током вејавица и мећава. На другом месту по учес-
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талости је северозападни ветар који дува претежно током лета у другој половини пролећа
и зиме. Затим по учесталости следи западни ветар. Ветрови из осталих праваца се ређе
јављају.

Град Нови Сад има повољне климатске карактеристике за све облике пољопривредне
производње, било да се ради о биљној производњи или о сточарству.

3.3. Хидрографска мрежа и водни ресурси
Хидрографску мрежу подручја Града Новог Сада чине природни и вештачки водото-

ци и хидролошки и хидротехнички објекти. Природни водотоци и хидролошке творевине
су фрушкогорски потоци, мањајезера,баре и језера.

Кроз Нови Сад протиче река Дунав која се улива у Црно море, удаљена од ушћа
1.254,98 Кш, са површином слива 254.085 Кгп . Дунав протиче кроз подручје Новог Сада у
свом средњем току у дужини од око 2 км. Ширина речног корита на подручју Новог Сада
креће се између 500 и 800 т. Код моста „Варадинска дуга“ налази се изразито сужење реч–
ног корита, од свега 280 111. На поменутом месту је и највећа дубина реке на овом потезу,
која при средњем водостају износи 14 тп, а при високом 17 111. Просечна дубина Дунава на
подручју Новог Сада износи 10 ш. Захваљујући том сужењу и акумулацији пешчаног
наноса који река носи, створено је (наталожено) Рибарско острво и низводно од њега
Штранд и Бећар Штранд. Низводно од сужења формирана је песковита плажа Официрац.

Средња температура воде Дунава код Новог Сада на годишњем нивоу износи 12,90 С
(Табела 12.).

Табела 12. Средње месечне температуреДунава (°С) код Новог Сада (2016. година)

Месец 1 11 111 ту у и ми уш тх Х хт хп “дишњи
просек

Средњатеми.
воде

2,7 5,2 7,4 13,7 15,8 20,3 22,4 21,9 20,4 13,5 8,4 3,4 12,9

Извор: “дни/.ћјдтешоу.гз/родас1/ћ1с1го роу додјзпјасј/2О16рс1т

Фрушкогорски потоци припадају групи сталних вода. Северна падина Фрушке горе,
којој припада и део територије Града Новог Сада, има велику густину мреже потока. Од
запада према истоку тече 7 потока: Липадш'а, Шандороваи, Лединачки, Малокаменарски,
Новоселски, Роков и Буковачки поток. Од наведених потока, најзначајнији су: Лединачки,
Малокаменарски, Новоселски и Роков поток. Њихове карактеристике, као и површине
припадајућих сливова су дате у Табели 13.

Табела ] 3 . Основне карактеристике највећих фрушкогорских потока

Кота Максимални Минимални
Поток Дужина извора

Пад очекивани протицај Површина
0 ' 2(ит) (т.п.т.) (пи/К) (1 А,) протицај (1/5е1() слива (Кш )
(т /с)

Лединачки поток 6,5 400 49,3 11,3 6 5,7

малокаменарски 3,0 170 30,0 5,64 1 5,7поток

Новоселски поток 8,0 500 52,2 12,3 5 15,0
Роков поток 9,0 280 22,5 12,67 0,2 22,9

Извор: Сл. лист Града Новог Сада, 13, годинаХХХУ1, 13, 2017.
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За територију Града Новог Сада су значајне и подземне воде, нарочито прва издан
која је хидраулички везана за Дунав и под његовим је утицајем. На ужем подручју Града
Новог Сада подземна вода се налази на максималној дубини од 72 м.н.м. до 79 м.н.м.
Изван ужег подручја Града, у насељеним местима, максимални ниво подземне воде се
креће у границама од 74,5 м.н.м. до 82,4 м.н.м., а минимални ниво подземне воде се креће у
опсегу од 71,2 м.н.м до 76,7 м.н.м. На десној обали Дунава, према Фрушкој гори, на
п0дручју Мишелука дубина подземне воде се креће од 15 до 20 т од површине терена.

Карактеристична за ово подручје је и вештачка мрежа канала хидросистема Дунав–

Тиса-Дунав (ДТД). Ова мрежа канала има задатак да прихвати сувишне површинске воде
са терена непосредно уз канал, као и сувишне в0де из система за одводњавање и да ту воду
одведе до крајњег реципијента (Дунав, Тиса и сл). Територију Града Новог Сада пресеца
канал основне каналске мреже Нови Сад-Савино Село из хидрографског система Дунав–

Тиса-Дунав. Овај канал, познатији као Мали бачки канал, долази из правца Руменке, са

северозападне стране, пружа се северном периферијом Града и улива се у Дунав на
источној периферији Града. Поред овог канала је подигнут највећи број индустријских
објеката, па је познат као новосадска индустријска зона.

Термоминералне воде - Неутрални слој у Војводини је на Дубини од 20 т,
температура воде се повећава за 1°С сваких 18 ш у дубину, а термалне воде леже
релативно плитко. Термоминерална вода на подручју Новог Сада се експлоатише у кругу
Јодне бање (Новосадске бање) и са простора фабричког круга Минакве. У Новосадској
бањи се врши експлоатација природне минералне воде, која је и термална јер има 24°С, од
1898. године, када је избушен први бунар, са капацитетом од 300 1/шјп. Касније је
избушено још шест бунара, а вода се користила за купање у оквиру лечилишта и

делимично за флаширање. 1972 године су отворене нове бушотине 2,5 Кш западно од већ
постојећих за каптирање и флаширање воде. Ова вода у оквиру предузећа „Минаква“ је
категорисана као алкална и готово нимало не садржи слободног угљен-диоксида. Повољно
делује код хроничног обољења желуца и жучних путева и стања после хируршких
одстрањења камена из жучних канала (Група аутора, 1987, 101).

3.4. Обим, структура и квалитет земљишних ресурса
3.4.]. Катастарске културе и класе пољопривредног земљишта

Повољни природни услови, саобраћајна приступачност и доступност прерађивачких
капацитета и великих градских тржишта чине нај већи део пољопривредног земљишта на
територији Града Новог Сада погодним за интензивну и разноврсну пољопривредну
производњу. Републички геодетски завод (РГЗ) на подручју 16 катастарских општина
Града Новог Сада региструје 50.264,9 ћа пољопривредног земљишта следећих
пољопривредних култура и катастарских класа (Табела 14.):

Њиве прве и друге катастарске класе учествују са 70,4% у укупним површинама
њива. Учешће њива од прве до четврте класе у укупним површинама њива износи 95,9%.
Пољопривредно земљиште прве и друге катастарске класе у укупном пољопривредном
земљишту учествује са 68,3%. Пољопривредно земљиште од прве до четврте класе у
укупном пољопривредном земљишту учествује са 95,3%.

Обрадиве површине чине 93,1% пољопривредног земљишта и простиру се на 46.784,4
хектара. Обрадиво земљиште прве и друге катастарске класе чини 69,5% укупних
обрадивих површина, треће и четврте катастарске класе 26,4%, а пеге катастарске класе
2,2%, што укупно чини 98,1% обрадивог земљишта. Закон о пољопривредном земљишту
(Сл. гласник РС, 62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009 и 112/2015, 80/2017) забрањује
коришћење обрадивог пољопривредног земљишта прве, друге, треће, чегврте и пете
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катастарске класе у непољопривредне сврхе, осим у случајевима предвиђеним законом, уз
прибављање сагласности ресорног министарства и плаћање накнаде за промену намене.

Табела ] 4. Површине пољопривредног земљишта по класама и културама

Класе
Култура Укупно

1–11,

%
1–У, УП, УН, УН!,[, ћа П, ћа % ћа ћа ћа

П], ћа “7, ћа 1–“7, % У, ћа

Њиве 44798,7 19835,211698,0 70,4 8322,3 3114,2 95,9 994,0 98,1 461,1 323,3 50,6

Вртови 2,5 0,8 1,7 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Воћњаци 623,5 83,1 255,2 54,3 266,5 14,6 99,3 3,1 99,8 1,0 0,0 0,0

Виногради 929,7 241,8 320,0 60,4 270,3 86,4 98,8 10,3 99,9 0,0 0,8 0,0

Ливаде 430,0 1,6 85,4 20,2 165,6 98,2 81,6 27,8 88,0 50,2 1,3 0,0

Обрадиво 46784,4 20162,612360,2 69,5 9024,7 3313,4 95,9 1035,2 98,1 512,3 325,4 50,6земљиште

Пашњаци 2625,9 103,5 949,1 40,1 1023,5 133,9 84,2 398,1 99,3 16,6 0,6 0,6

Трстици- 854,6 101,3 632,4 85,9 120,9 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0мочваре
Пољоприв-

редно 50264,9 20367,413941,7 68,3 10169,1 3447,3 95,3 1433,3 98,2 528,9 326,1 51,2
земљиште

Извор: РГ3, Служба за катастар непокретностиНови Сад, бр. 952-1025–/2016 од 19. 10. 2016. Преузето из
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града
Новог Сада за 2017. годину (Сл. лист ГрадаНовог Сада, 18/2017).

3.4.2. Динамичкаобележја начина коришћења пољопривредногземљишта
Према подацима редовних годишњих истраживања Републичког завода за статистику

(РЗС), у периоду 2002-2011. године13 на територији Града Новог Сада је забележено
смањење пољопривредних површина за 3.138 ћа (·5,9%). Смањене су површине под
ораницама и баштама за 4.343 ћа (·8,9%) и виноградима за 211 ћа (·24,8%), а повећане
површине под воћњацшиа за 43 ћа (6,3%), ливадама за 354 ћа (144,5%), пашњацима за 558
ћа (25,7%) и рибњацима, трстицима и барама за 461 ћа (55,1%), (Табела 15.).

Урбана пољопривреда представља комплексан систем који обухвата широки спектар
интереса — од активност везаних за производњу, прераду, маркетршг, дистрибуцију и
потрошњу пољопривредних производа до бројних изведених користи и услуга које укључују
одмор и рекреацију, економску виталност и предузетништво, здравље и добробит
поједгшаца и заједнице, услуге агроекосистема и очување и унапређење животне средине и
пејзажних вредности (Виг1ег, Магопек, 2002).

Урбана пољопривреда се развија унутар и/или на периферији Града односно
метрополитенског подручја у различитим производити системима, од конвенционалне до
органске пољопривреде. Интраурбана пољопривреда се одвија унутар градског језгра. Ради
се о екстензивном узгоју поврћа и ситне стоке на окућницама, у јавшам градским баштама и
сл., или о високо специјализованој производњи лековитог и ароматичног биља, украсног

13 Подаци од 2012. године нису упоредиви са претходним периодом због измена у методологији РЗС.
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шибља и печурака. Периурбана пољопривреда је лоцирана на градској периферији. Ова,
високо интензивна, производња првенствено је окренута производњи свежих намирница
намењегшх градском тржишту у непосредној близини, агш и снабдевању сировинама
прехрамбене индустрије и извозу пољопривредних производа.

Табела 15. Динамичка обележја начина коришћењапољопривредног земљишта. ћа, 2002-2011.

Оранице и баште
Пољ.

В П
Рибњаци,

Година земљи Од тога Воћњаци ГДЕ; Ливаде здања трстици,
ште Укупно Инд. Пов. Крмно баре

Жита
биље биље биље

2002 53401 48616 33106 6730 5409 2616 678 851 245 2175 836

2003 53589 48740 30320 9801 4928 2540 688 842 300 2175 844

2004 53796 48818 31048 8936 4903 2694 714 827 261 2175 1001

2005 53796 48724 29840 10169 5059 2489 720 804 259 2159 1130

2006 51199 45398 27055 10183 4735 1991 849 839 367 2507 1239

2007 49965 44801 26865 9807 4755 2340 793 809 1055 2507

2008 51199 44485 26972 9461 4692 2352 797 784 1395 2507 1231

2009 51199 45326 25177 12168 5012 2367 787 740 542 2507 1297

2010 51429 44745 25405 11521 4926 2336 834 657 808 2733 1652

2011 50263 44273 24123 12234 4799 2239 721 640 599 2733 1297

20132, -3138 –4343 –8983 5504 –610 -377 43 -211 354 558 461

„10202, 94,1 91,1 72,9 181,8 88,7 85,6 106,3 75,2 244,5 125,7 155,1

Извор: РЗС. Општине у Србији, 2004–2010. Општине и региониу РепублициСрбији, 2011-2012.

Пољопривредно земљиште у периурбаном подручју је изложено трајним губицима и
фрагментацији услед растућих притисака за прекомерним заузимањем у непољопривредне
сврхе у процесу урбанизације (Га551пат1 ес а1., 2007). Неопходна је активна улога свих
заинтересованих страна на различитим нивоима у одрживом управљању земљицп-гим
ресурсима (Ниш, 1997).

Урбана пољопривреда шиа важну улогу у снабдевању становништва и прехрамбене
индустрије Београда и Новог Сада пољопривредним производима (Поповић ет а1., 2013).
Унапређење структуре пољопривреде производње на територији Града Новог Сада
подразумева интензивирање производње поврћа (конвенционалне и органске) и производње
крмног биља (посебно у виду међуусева), повећање површина под плантажним воћњацима и
виноградима и увођење нових технологија, система и пракси у производњу воћа, грожђа и
вина. Одрживом коришћењу пољопривредног земљишта допринеће и успостављање
складнијих односа између биљне и сточарске производње.

Неконтролисано заузимање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе на
територији Града Новог Сада је евидентно, нарочито у рубгшм градскши зонама и дуж
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саобраћајница (Сл. лист Града Новог Сада, 11/2012). Наменско коришћење пољопривредног
земљишта обезбеђује се успостављањем ефикасних механизама контроле спровођења
урбанистичких и просторно–планских мера за спречавање прекомерног заузимања плодних
земљишта у непољопривредне сврхе (Сл. гласник РС, 88/2010). Креирање ефикасног
система управљања земљишним ресурсима налази се и међу приоритетима националне
аграрне политике (Сл. гласник РС, 85/2014).

3.4.3. Коришћено пољопривредно земљиштепољопривреднихгаздинстава
Коришћено пољопривредно земљиште (КПЗ) пољопривредних газдинстава14 Града

Новог Сада заузима 35.845 ћа (51,3% територије Града)15 и у власништву је или у закупу
4.761 пољопривредног газдинства . На територији градске општине Нови Сад, 3.978
газдинстава користи 33.774 ћа, а на територији градске општине Петроварадин 783

газдинства користи 2.071 ћа (РЗС, 2013). Највећи део КПЗ чине оранице и баште (93,0%),
ливаде и пашњаци заузимају 4,4% КПЗ, стални засади 2,2%, а окућнице 0,4% (Табела 16.).

Према агроеколошким погодностима, традицији, тржишним потенцијалима и
усвојеним планским решењима просторног развоја (Сл. лист Града Новог Сада,
1 1/2012), на територијиГрада Новог Сада се издвајају два пољопривреднарејона:

1) Бачки пољопривредни рејон, који обухвата бачки, равничарски део Града (насеља
градске општине Нови Сад), са развијеном ратарско-повртарском производњом, и

2) Сремски пољопривреднирејон, који обухвата сремски, претежно брдски део Града
(насеља градске општине Петроварадин), предиспониран за развој воћарско–
виноградарске производње.

Ратарско–повртарском производњом се бави 3.833 пољопривредна газдинства
(РЗС, 2013). Пољопривредна газдинства лоцирана у градској општини Нови Сад
располажу са 96,8% укупних површина ораница и башта. Највећи део ових површина
налази се у атарима насеља: Каћ, Кисач, Ченеј и Ковиљ. Учешће ораница и башта у
КПЗ у насељимаове општине прелази 95%, осим у насељу Нови Сад, где износи 62,4%.
Атари Футога, Бегеча и Кисача су препознатљиви по повртарској производњи, док су
пољопривредници у осталим насељима овог пољопривредног рејона оријентисани
претежно на ратарску производњу (жита и индустријско биље). У општини
Петроварадин, високо учешће ораница и башта у КПЗ бележи се у Буковцу (90,1%), док
се у осталим насељима ово учешће креће у интервалу од 23,2% (Петроварадин) до
62,1% (Лединци). Изградња система за наводњавање је предуслов унапређења
ратарско–повртарске производње.

Воћарством се бави 756 пољопривредних газдинстава (РЗС, 2013). Четвртина
укупне површине под воћњацимаГрада Новог Сада налази се у Каћу, а још трећина у
насељима: Ченеј, Петроварадин, Кисач и Буковац. Иако су сремска насеља
предиспонираназа развој воћарства и имају веће учешће површина под воћњацима у

И Некоришћено пољопривредно земљиште је у поседу 198 пољопривредних газдинстава и заузима 6.100
ћа (4.936 ћа у поседу 75 газдинстава на територији општине Нови Сад и 1.164 ћа у поседу 123 газдинства на
територији општине Петроварадин), (РЗС, 2013). Ово земљиште се не користи из економских, социјалних или
других разлога и може се вратити у обраду употребом расположивих ресурса газдинства или давањем у закуп.

'5 Површина Града Новог Сада (2012) износи око 699 1сш2 (РЗС, Општине и региогш у РС 2013, преузето
од РГЗ).
'6 Број газдинстава представља разлику укупног броја газдинстава са територије Града Новог Сада
(5.173) и броја газдинстава која немају земљиште у власнисштву (412), (Табела 2.1. Газдинства према
величини коришћеног пољопривредног земљишта, РЗС, 2013, ћпр://рор1зро1Зовик/тебе,зсаЏз/рорјз/шр–
сотепт/тћетез/рорјз2012/5ас1г2а1сп'гћћт ).
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КПЗ (од 2,5% у Сремској Каменицидо 15,2% у Лединцима)од насеља на бачкој страни
Града (где се ово учешће креће од 0,4% у Степановићевудо 1,8% у Каћу), бачка насеља
располажуса 73,8% укупних површина под воћњацима.

Табела 16. Коришћено пољопривредно земљиште према категоријама коришћења, Попис 2012

Од тога
Стални засади

Т . КПЗ, Окућнице Ораницеи Ливаде ПашњациериторИЈа ћа баште Воћњаци Виногради Остало

% % % % % % %“ кпз ћа кпз “ кпз “ кпз ћа кпз ћа кпз “3 кпз
ГрадНови Сад 35844,9 138,2 0,4 33327,4 93,0 441,5 1,2 254,0 0,7 100,4 0,3 297,5 0,8 1285,8 3,6

Нови Сад 33774,2 123,5 0,4 32270,9 95,5 326,0 1,0 21,3 0,1 75,7 0,2 119,3 0,4 837,5 2,5
Бегеч 1270,5 1,7 0,1 1241,3 97,7 19,3 1,5 0,3 0,0 0,0 0,0 7,4 0,6 0,5 0,0

Будисава 1458,8 9,5 0,7 1430,0 98,0 7,6 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 1,7 0,1 9,7 0,7

Ветерник 714,8 2,7 0,4 683,9 95,7 12,4 1,7 0,1 0,0 0,8 0,1 0,8 0,1 14,0 2,0

Каћ 6105,4 10,8 0,2 5980,3 98,0 110,2 1,8 0,1 0,0 1,7 0,0 1,4 0,0 0,9 0,0

Кисач 5659,3 27,5 0,5 5595,6 98,9 35,7 0,6 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

Ковиљ 4994,6 29,4 0,6 4923,3 98,6 22,5 0,5 4,3 0,1 3,0 0,1 3,0 0,1 9,0 0,2

Нови Сад 2426,2 5,3 0,2 1514,9 62,4 18,5 0,8 10,2 0,4 63,1 2,6 20,5 0,8 793,8 32,7

Руменка 1589,5 8,5 0,5 1547,9 97,4 24,8 1,6 3,8 0,2 1,5 0,1 3,0 0,2 0,0 0,0

Степановићево 1825,9 10,5 0,6 1805,3 98,9 8,2 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,4 0,1

Футог 2298,8 6,6 0,3 2260,1 98,3 24,3 1,1 0,8 0,0 0,6 0,0 4,2 0,2 2,3 0,1

Ченеј 5430,5 11,0 0,2 5288,4 97,4 42,5 0,8 1,2 0,0 5,0 0,1 76,8 1,4 5,8 0,1

Петроварадин 2070,7 14,7 0,7 1056,5 51,0 115,6 5,6 232,7 11,2 24,7 1,2 178,2 8,6 448,4 21,7

Буковац 598,0 4,6 0,8 538,5 90,1 31,9 5,3 6,0 1,0 0,0 0,0 14,7 2,5 2,4 0,4

Лединци 132,0 1,1 0,8 82,0 62,1 20,1 15,2 9,4 7,1 12,4 9,4 7,1 5,4 0,0 0,0

Петроварадин 421,8 3,3 0,8 97,8 23,2 36,8 8,7 132,9 31,5 0,3 0,1 13,6 3,2 137,2 32,5

Ср. Каменица 881,2 3,1 0,3 319,0 36,2 21,8 2,5 81,0 9,2 12,0 1,4 140,5 15,9 303,8 34,5

Стари
Лединци 37,7 2,7 7,1 19,3 51,0 5,1 13,4 3,4 9,1 0,0 0,0 2,3 6,2 5,0 13,2

Извор: РЗС. (2012). Попис пољопривреде 2012. Пописни подаци за ниво насеља,
ћпр://рортзро1јоргјугеде.5гаг.гз/?раае 1(1=6221.

Производњом грожђа бави се 168 газдинстава (РЗС, 2013). Највећи део површина
под виноградима на подручју Града Новог Сада припада Фрушкогорском виногорју
Сремског виноградарског рејона 7 (Сл. гласник РС, 45/2015). Пољопривредна
газдинства лоцирана у насељима градске општине Петроварадин располажу са 91,6%
укупних површина под виновом лозом Града Новог Сада (Петроварадин 52,3%,
Сремска Каменица 31,9%). Највеће учешће у КПЗ виногради имају у насељу
Петроварадин (31,5%), а веће учешће бележе и у Сремској Каменици (9,2%), Старим
Лединцима (9,1%) и Лединцима (7,1%).

“ Фрушкогорско виногорје на територији Града Новог Сада обухвата делове катастарским општина:
Лединци, Сремска Каменица, Нови Сад П, Петроварадин и Буковац (Сл. гласник РС, 45/2015).
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Повољни природни услови и традиција у бављењу воћарско–виноградарском
производњом у Сремском пољопривредном рејону нису искоришћени у пуној мери,
првенствено услед уситњености поседа и недовољне тржишне оријентације
газдинстава. Развој тржишта пољопривредног земљишта повећаће интерес за
укрупњавањем поседа и подизањем савремених воћарских и виноградарских засада.

Ливадама и пашњацимарасполаже 159 пољопривреднихгаздинстава (РЗС, 2013).
Пољопривредна газдинства у Сремској Каменици и Ченеју располажу са 73,0%
укупних површина под ливадама на територији Града Новог Сада. Сремска Каменица
има и највеће учешће ливада у КПЗ (15,9%). Пољопривреднагаздинства у Новом Саду,
Сремској Каменици и Петроварадину поседују 96,0% укупних површина под
пашњацима на територији Града Новог Сада. Највеће учешће у КПЗ пашњаци имају у
Сремској Каменици (34,5%), Новом Саду (32,7%) и Петроварадину(32,5%).

Пољопривредноземљиште у заштићеним подручјима и еколошким коридорима и
њиховим заштитним зонама на територији Града користи се у складу са потенцијалним
природним могућностима и капацитетима простора утврђивањем и поштовањем
планске намене коришћењањегових одређених делова.

3.4.4. Коришћење и располагање пољопривреднимземљиштем
и тржиште земљишта

Носилац пољопривредног газдинства може користити пољопривредно земљиште
по основу права својине, односно закупа или по основу уступања пољопривредног
земљишта на коришћење. Према подацима Пописа пољопривреде 2012. године, 61,5%
коришћеног пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада чинило је
земљиште у власништву, а преосталих 38,5% земљиште узето у закуп, са или без
накнаде (РЗС, 2012).

Према Уставу Републике Србије (Сл. гласник РС, 98/2006), коришћење и
располагање пољопривредним земљиштем у приватној својини је слободно1 .

Према Закону о пољопривредном земљишту (Сл. гласник РС, 62/2006, 65/2008 -
др. закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017), власник пољопривредног земљишта не може
бити страно физичко, односно правно лице, осим држављана држава чланица ЕУ,
којимаје, у складу са Споразумом о стабилизацији и придруживању (Сл. гласник РС –
Међународни уговори, 83/2008, 12/2014), омогућено стицање до 2 ћа пољопривредног
земљишта у приватној својини правним послом уз накнаду или без накнаде уколико су
најмање десет година стално настањени у јединици локалне самоуправе у којој се врши
промет пољопривредног земљишта, обрађују најмање три године пољопривредно
земљиште које је предмет правног посла, имају регистровано породично
пољопривредно газдинство у активном статусу без прекида најмање десет година и
имају у власништву механизацију и опрему за обављање пољопривреднепроизводње.
Република Србија има право прече куповине пољопривредногземљишта у приватној
својини које је предмет продаје држављанимадржавачланицаЕУ.

Пољопривредним земљиштем у државној својини располаже и управља Република
Србија преко ресорногМинистарства.

Закон о пољопривредномземљишту регулише давање пољопривредногземљишта
у државној својини физичким и правним лицима на коришћење без плаћања накнаде и

'8 Осим у случајевима опасности од наношења штете животној средини или да би се спречила повреда
права и законом заснованих интереса других лица.
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у закуп за период који не може бити краћи одједне године нити дужи од 30 година, а за
рибњаке и винограде 40 година. Правна лица као инвеститори имају право првенства
закупа пољопривредног земљишта у државној својини. Закон прецизира и услове
пречег закупа државног земљиштаод стране физичких и правних лица, као и могућност
његове продаје физичким лицима - имаоцима регистрованих пољопривредних
газдинстава који су држављани Републике Србије и у својини имају највише до 30 ћа
пољопривредног земљишта. Наведеним законским решењима су поспешени
инвестирање и раст запослености у пољопривредном сектору, укрупњавање поседа и
повећање прихода газдинстава од пољопривреде, уз истовремену заштиту и одрживо
коришћење пољопривредног земљишта, као добра од општег интереса за Републику
Србију.

Према подацима „Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2017. годину (Сл. лист
Града Новог Сада, 18/2017)19, на територији Града се налази 5.796,4 хектара
пољопривредног земљишта у државној својини, при чему је за давање на коришћење без
накнаде планирано 851,8541 ћа, а дато је у закуп и коришћење без плаћања накнаде 516,6
ћа. Закупом или давањем на коришћење без накнаде није обухваћено 2.161,8401 ћа, а као
разлози за изузимање наводе се разлика између правног и фактичког стања (изграђени
грађевински објекти, шума), враћање земљишта по основу Закона о враћању утрина и
пашњака селима на коришћење (Сл. гласник РС, 16/1992) и забрана пољопривредне
производње на подручју под посебном заштитом.

Према Извештају о стању непокретности за 2016. годину РГЗ (РГЗ, 2017), у периоду
2014–2016.2Огодине на територији Града регистровано је 915 купопродаја пољопривредног
земљишта20 (ГО Нови Сад 819 и ГО Петроварадин 96). У истом периоду није било
регистрованих уговора о закупу пољопривредног земљишта, али се из наведених пописних
података може закључити да је тржиште закупа активно. Бржи развој тржишта
купопродаје и закупа пољопривредног земљишта отежавају: недостатак кредитних
средстава под повољним условима, неадекватна пореска политика (мали порез на
пољопривредно земљиште који десгимулише продају), нерешени имовинско-правни
односи, неуређено земљиште и неажурни подаци у катасгру непокретности21

Тачна и ажурирана база података о власништву над земљиштем и коришћењу
земљишних парцела представља један од најважнијих услова за ефикасно управљање
пољопривредним земљиштем. Републички геодетски завод, уз подршку Светске банке и
других партнера, ради на унапређењу земљишне администрације (Сл. гласник РС, 8/2017).
Национална стратегија пољопривреде и руралног развоја (2014-2024) предвиђа посебан
скуп активности на јачању институционалних капацитета за ефикасно управљање
земљиштем (Сл. гласник РС, 85/2014).

19 ћпрз://51шрзт1па.поу15ас1.гв/шр-соп'сет/ир1оас15/2017/03/ргес11од-20с115пјед-ргодгаша–иазтће-шедјепја–
1-Ког15сепја-ро1%1)1%9800г1угес1под-2еш1%131%98јежа–па–Тетогјј1-шас1а-пот2–5ас1а–2а–2017-дос11пи.рдГ
(стр. 375).

20 Највећи број регистрованих купопродаја пољопривредног земљишта 2014-2016. године остварен је у
Граду Зрењанину (2462), а изнад 1.500 уговора регистровано је још у градовима. Суботици (2.076), Сомбору
(1.952), Шапцу (1.737), Сремској Митровици (1 .624) и Лесковцу (1.588), (РГЗ, 2017).

Ажурност Служби за катастар непокретности на регистрацији достављених уговора током 2016.
године је око 66%. Проценат достављених докумената који се не могу регистровати јер не садрже све
потребне податке за регистрацијујерелативно висок и износи 14% (РГЗ, 2017).
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35. Шумски фонд и ловни потенцијал
Шумски фонд - У погледу шумског фонда на територији Града Новог Сада, од

укупних 70.270 ћа на којима се простире овај град, 5.234,45 ћа, од чега је у државном
поседу 3.468,11 ћа, а у приватном поседу 1.766,34 ћа, је под шумом (План развоја
Јужнобачког шумског подручја за период од 2016. до 2025. године, 2017.) Када овај
податак посматрамо процентуално, то представља 7,45 % од укупне површине (нешто
више у односу на покрајински просек 7,1 %), што је много мање у односу на
републички просек који се креће око 29,1% (на нивоу централне Србије то је 37,6 %),
(Национална инвентурашума Републике Србије, 2009).

Подручје Новог Сада се одликује типичним агроекосистемима на бачкој страни,
комплексима шума Фрушке горе, фрушкогорским пригорјем са културним пејзажом и
подунавским пределом ритских шума и плавних ливада. У овом врло разноликом
пределу сусрећемо шумску вегетацију Фрушке горе, биљне заједнице лесних заравни,
вегетацију алувијалне равни Дунава, мочварне и ливадске биљне заједнице и
антропогене шуме. Шумске заједнице су деградиранеу великом степену, што у великој
мери ремети стабилност биолошких, климатских, хидролошких и педолошких (шуме
спречавају ерозију земљишта) прилика.

На подручју Новог Сада комплекси шума се налазе на приобалном појасу и
Дунавским адама, на левој обали Дунава су шуме у катастарским општинама Бегеч,
Футог, Нови Сад, Каћ и Ковиљ, док на десној има шума између Петроварадина и
Сремских Карловаца и Сремске Каменице и Беочина. Шуме овог подручје су изложене
крчењу и потиснуте су на нископлавна подручја односно на просторе испред насипа.
Тако је инундациона раван и преостале ниске плавне шуме постале значајне у
еколошком, рекреативном,туристичком погледу. Шуме у приобалном појасу Дунава су
од значаја за развој излетничког туризма. Обале Дунава су под посебном заштитом у
ширини од 100 т, у циљу очувања природе и коришћења за туристичке, рекреативне,
риболовачке активности, на принципима одрживог развоја (Студија заштите животне
средине на подручју Новог Сада, 2009).

Јавно предузеће (ЈП) Војводинашуме са огранком предузећа шумско газдинство
(ШГ) Нови Сад обавља планску експлоатацију и пошумљавање у свом рејону града. На
основу планова овог ШГ врши се проредна сеча шума: врбе, тополе, багрема, америч–
ког јасена, граба, липе. Осим тога плански се врши пошумљавање следећим дрвенастим
врстама: багрем, бела топола, пољски јасен смрча, врба, липа и храст лужњак (План
развоја Јужнобачкогшумскогподручјаза период од 2016. до 2025. године, 2017.)

Део шумског фонда Новог Сада припада Ковиљско–петроварадинском риту као
специјалном резервату природе (овај резерват природе се простире на територијама
општина: Нови Сад, Петроварадин, Сремски Карловци, Инђија и Тител). Ковиљско-
петроварадински рит је комплекс ритских екосистема дуж Дунава на 4.840 ћа, као
добро од изузетног значаја сврстано у прву категорију заштите. Од дрвенастихбиљних
врста заступљениху овом подручју издвајају се врба (бела и бадемаста), топола и јасен.
Плантаже топола су на више од пола површине (55,6 %) овог резервата који је под
заштитом (Годишњи програм уређења пољопривредногземљишта, 2017.).

Ловни потенцијал – На нивоу града Новог Сада активна су четири ловачка
удружења (ЛУ): Нови Сад, Горњи Срем, Неопланта 1884 и Подунавље, са више
ловишта која своје делатности обављају у склопу ЛовачкогСавеза Војводине. ЛУ Нови
Сад располаже са четири ловишта: Курјаковац, Ченејски салаши, Ковиљ север и Ковиљ
југ (између ова два ловишта пролази ауто-пут). ЛУ Горњи Срем располаже ловиштем
које се исто тако зове и смештено је на сремској страни града од Сремских Карловаца
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до Лединаца. Неопланта 1884 има два ловишта - Ратно острво и Славија. ЛУ

Подунавље Футог располаже са ловиштем истог назива. Сва наведена ловишта имају
по једног ловочувара. Од ловне дивљачи издвајају се дивље свиње, срна, зец, фазан,

лисица, шакал, дивља мачка. Од пернате дивљачи присутне су: препелица, гугутка,
дивљи голуб, дивља патка и дивља гуска. Развијен је ловни туризам при чему су
срндаћ, препелица и гугутка најтраженије дивљачи. Финансирање ловачких активности
је делом од чланарине, ловног туризма и из надлежног министарства. Активности ових

удружења се спроводе на основу општих аката као што је Закон о ловству на нивоу
Републике и у складу са тим и актима на нивоу покрајине, праве се планови лова и

календари ловних сезона одстрела као и узгој углавном јата пернате ситне ловне
дивљачи22.

3.6. Минерални ресурси и обновљиви извори енергије

Минерални ресурси - У погледу минералних ресурса на територији града Новог
Сада присутна су налазишта опекарске глине, грађевинско–техничког камена и

иловастог материјалаза производњу цигле и црепа. Налазишта ових сировина налазе се
на лесној заравни Фрушке Горе и на подручју Петроварадина. С обзиром да минерални
ресурси представљају необновљиве природне ресурсе, експлоатацији минералних
ресурса мора се приступити рационално уз поштовање принципа заштите животне

средине.
Обновљиви извори енергије - У структури планиране укупне домаће производње

примарне енергије за 2017. годину, обновљиви извори енергије (ОИЕ) учествују са
18%. У овој структури највеће је учешће чврсте биомасе 59%, затим хидропотенцијала
40%, док биогас, енергија ветра, сунца и геотермална енергија учествују са мање од 1%

(Сл. гласник РС, 110/2016).

[ Биомаса - У погледу коришћењаОШЕ на територији града Новог Сада најзначај–
нији су потенцијали биомасе из пољопривреде и органског отпада из домаћинстава и

прерађивачке индустрије. Потенцијали енергије биомасе који се могу искористити на
територији Града Новог Сада леже у: жетвеним остацима пољопривредних култура
(пшенична слама, кукурузовина, остаци од резидбе воћака и др.); остацима
животињског порекла (стајњак и др.); органском делу комуналног отпада и

производњи одређених пољопривредних култура (уљана репица, соја, сунцокрет итд.).

Биомаса из пољопривреде представља најважнији вид ОИЕ на територији Војво-
дине а приликом креирања планова за њено коришћење као извора енергије треба има-
ти у виду да се сва преосталабиомаса не сме искористити за добијање енергије. Наиме,
препоручује се коришћење око % остатака биомасе из пољопривредне производње у

енергетске сврхе, док се преостале % преусмеравају у одржавањеплодности земљишта
(заоравањем остатака биомасе), производњу сточне хране и сл. Количине биомасе које
се могу добити и искористити у енергетске сврхе зависе од биљне врсте у произв0дњи
па тако истраживања показују да се нпр. код различитих сорти винове лозе, након
орезивања може добити између 4.000 и 8.000 килограма грањевине по хектару који се
могу сакупити и користити за добијање брикета и пелета (Новаковић, ћевић, 2000).
Остаци од воћарске производње представљени су грањевином, као и коштицама и

љускама воћних врста, које представљају остатке од прераде воћа, и такође се могу
користити за добијање брикета и пелета (ћевић е! а!., 2008). Количине биомасе која се
може добити од ратарских култура приказана је у наредној табели (Табела 17.).

2 . . .2 М.!оуасшзаметошосћпесот/
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Табела ] 7. Производњабиомасеу ратарству Војводине, период 2003 – 2007. године

К Површина, Принос Маса зрна, Однос Принос Масаултура ћа зрна, г/ћа г/ћа маса, с/т сламе, г/ћа сламе, 0300
Пшеница 297.403 3.766 1.120.074 1:1 3.766 1.120.074
Раж 1.474 2.547 3.755 1:1,2 3.056 4.506
Јечам 47.921 3.234 154.964 1:1 3.234 154.964
Овас 5.179 2.344 12.140 1:1 2.344 12.140

Кукуруз
(стабло + 636.728 5.165 3.288.447 1:1 5.165 3.288.447
окласак)
окласак* - · - 1:0,2 1.033 657.689
Сунцокрет
(стабло + 171.489 1.985 340.357 1:2 3.970 680.714
глава)

љуска** - · - 1:0,3 0.595 102.107
Соја 127.856 2.426 310.179 1:2 4.852 620.358
уљана 4.204 2.090 8.789 1:2 4.180 17.572репица

Дуван (лист
·

0.516 2.230
+ стабло) 4.321 1.475 (лист) 6.373 (лист) 1.0,35 (стабло) (стабло)
УКУПНО 1.296.575 4.045 5.245.075 1:1,145 4.630 6.003.112

Извор: Елаборат: Развој тржиштабиомасе у Војводини,Нови Сад 2010.

Такође, од биомасе могу се добити две врсте течних горива (биодизел и биоета-
нол) и једна врста гасовитог горива (биогас), која представљају алтернативу течним
фосилним горивима. Као сировиназа производњу биодизелакористе се пољопривредне
културе (уљана репица, соја, сунцокрет) или искоришћена уља и масти (из органске
компонентекомуналноготпада). Од 1 хектарауљане репице може се добити 690 литара
биодизела, од једног хектара соје може се добити 460 литара биодизела, а од једног
хектара сунцокрета око 816 литара биодизела (Могућност производње и коришћења
биодизелау Србији, ЈетТегзоп избиле, јануар 2010). Сировине за производњу биоетано–
ла представљене су следећим: шећерна сировина (шећернарепа, шећерна трска, сирак,
воће итд.), скробна сировина (кукуруз, пшеница, кромпир, јечам итд.) и лигноцелулоза
(пољопривредни отпад, попут кукурузовине, сламе од пшенице и јечма, коштица од
воћа, комунални отпад, дрвни остаци итд.). Биоетанол се добија ферментацијом наве-
дених сировина у постројењимапројектованим за ту сврху, и затим дестилацијомдоби-
ја финални производ. Финални производ, односно биоетанол, може се без проблема
(или уз мале модификације) сагоревати у бензинским односно дизел моторима
(5етепбеп1со ет а1., 2011). Принцип добијања биогаса заснива се на анаеробном процесу
разградње биомасе од стране бактеријау постројењимакоји се називају дигестори, при
чему се као продуктразградњеформира гас. Најчешћасировиназа производњубиогаса
су животињскиекстременти. Биогас је хемијски 70% меган, а осталих 30% чине гасови
угљен диоксид, угљен моноксид и азот, а његова енергетска вредност износи око 7
1(1?1/11/ш3

. Поред тако добијеног гаса (који служи за добијање топлотне или електричне
енергије) из дигестора се добија и остатак богат хранљивим материјама, који се може
користити као органско ђубриво у пољопривредној производњи. Од око 100 до 120
говеда, односно свиња може се дневно произвести око 150 1113 биогаса, од којег може да
се добије 400 КШћ топлотне енергије, 210 КХУћ електричне енергије, 3т3 течног
органскогђубрива и 10% сувог органскогђубрива (Ригтап ег а1., 2006).
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Од пољопривредних култура значајних за добијање биомасе на подручју Града Новог

Сада гаје се кукуруз, пшеница, соја, сунцокрет, уљана репица. Од индустријског биља
највише се гаји соја. Воће се гаји на око 440 ћа а винова лоза на укупно 250 ћа. Укупан бр0ј

грла стокеје око 3.800 грла, од тога највише свиње и живина.

Иако на подручју Града Новог Сада постоје ресурси биомасе, не постоји њено

организовано сакупљање, транспорт, складиштење и искоришћавање у енергетскесврхе.

П Соларна енергија - На територији града Новог Сада, поред биомасе, значајан ОИЕ

представља и енергија Сунца. Процењује се да Град Нови Сад има око 267 сунчаних дана,

годишњом инсолацијом од 2.070 сунчаних сати и укупним г0дишњим зрачењем од око
1.473 КУУћ/т2. Соларна енергија може се искористити њеним претварањем у топлотну,
односно електричну енергију, инсталирањем соларних уређаја у домаћинствима,
индустрији и пољопривреди.

Искоришћавање овог вида енергије на подручју Града Новог Сада постоји али се

своди на појединачне иницијативе? Агенција за енергетику Града Новог Сада спроводи
пројекте и активности, пре свега едукативне, које за циљ имају популаризацију ОИЕ међу
локалним становништвом одржавањем радионица и предавања у школама и другим
институцијамад. Пројекат који је у току је и изградња тзв. соларне долине, која

представља насеље недалеко од центра Града, за које је планирано да користи обновљиве

изворе енергије, пре свега соларну енергију. Наиме, грејање и припрема санитарне топле
воде у овом насељу требало би се вршити употребом соларних колектора и топлотних
пумпи.25 Такође, ради се на пројекту изградње Центра за промоцију и едукацију о

енергетској ефикасности и обновљивим изворима енергије, екс-центра који треба да буде
бренд Новог Сада у области енергетске ефикасности и ОИЕ.2

У пољопривреди, соларна енергија може се користити у многе сврхе. Тако,
фотонапонске пумпе за воду могу се користити за наводњавање пољопривредних култура
на отвореном или у заштићеном простору, за пуњење појила за животиње водом и сличне
намене. Употребом уређаја који користе сунчеву енергију за рад пумпи у циљу
наводњавања пољопривредних површина значајно се могу смањити трошкови
пољопривредне производње и умањити негативни ефекти суша.27

ЈП Енергија ветра – Мерење параметара ветра се у Р. Србији одвија већ низ деценија
преко мреже метеоролошких станица. На подручју града Новог Сада параметри ветра
прате се на станици Римски Шанчеви. Просечна годишња брзина ветра износи 3,6 т/зес.
На основу анализе резултата мерења, на територији града Новог Сада, процене су да

23 Предузеће „Телефон инжењеринг“ је 2012. године инсталирало прву соларну електрану снаге 10кУУ у
Новом Саду. Соларна електрана се налази на крову куће. У питању је мрежни систем где се комплетно
произведена енергија шаље у мрежу, а тиме власник соларне електране зарађује наплаћујући од
електродистрибуције субвенционисану цену од 0,23 евра по испорученом КХд/ћ (ћ'стр://М.зо1атј–рапе11.со.гз/)

Потписан уговор о сарадњи на реализацији пројекта „зелене енергије“
(ши/ш.шеепзсћооћгз/1пс1сх.рћр/зг/соптропеШ/сотеп'г/аглс1е/2·џпсатедопзеб/ 5–џКтаћКо–о–ргоје1сш)

25 Соларна долина 1ћЦр://зо1агпас10ћпа.г5/ртојеКау ).
26 Нови бренд Новог Сада (ћпр://12шад.пја.затодгејпећисесотд
27 У циљу анализе оправданости и одрживосги примене соларне енергије у пољопривреди у току 2015.

године урађена је студија „Техно–економски аспекти примене обновљивих извора енергије и мобилних
роботизованих соларних електро-генератора у пољопривреди“, у оквиру пројекта МПЗЖС. Ова студија је
показала да је капацитет анализираног соларног генератора сасвим довољан да задовољи уобичајене захтеве
корисника и потисне из употребе „прљаве“ конвенционалне агрегате за наводњавање на бензин и дизел гориво,
да с обзиром да је уређај покретан/преносив, као и да је наводњавање електричном енергијом из соларног
генератора вишеструко исплативије у односу на наводњавање помоћу пумпи које раде на фосилна горива.

44



Стратегијаразвоја пољопривреде и руралног развојаградаНовог Садаза период 2018-2022. година

искоришћење енергије ветра у смислу изградње ветропаркова, није исплативо. Међутим,
постоји могућност за инсталације ветрогерератора малог капацитета, што би ипак довело
до растерећења електро-енергетске мреже.

ШШ

П/ Геотермална енергија – Од укупно 72 хидротермалне бушотине28, на територији
града Новог Сада налазе се 4. У Војводини постоје четири хидрогеолошка система а
бушотине на подручју Града Новог Сада припадају системима 1 и Ш/М. Бушотине су
протицаја од 4–17 1/8ес а температура воде од 20-42 °С. Воде садрже извесну количину
гасова, највише метана и растворене минерале. Ове бушотине нису у производњи тј. не

експлоатишу се. Основне карактеристике бушотина приказане су у Табели 18.

Две бушотине припадају првом хидролошком систему који је перспективан у смислу
коришћења нискотемпературних вода у рекреативне и бапнео-терапеутске сврхе
(температуре до 40 °С) као и у енергетске сврхе (температуре изнад 40°С)29. Две бушотине
припадају трећем хидролошком систему, који садржи воде високе минерализације које
потенцијално могу бити коришћене у балнеолошке сврхе (због високог садржаја
одређених минерала).

Према досадашњим истраживањима карактеристика геотермалних бушотина у
Војводини, потенцијал за њихово коришћење у производњи механичке (електричне)
енергије није значајан. Овакве воде нису од великог значаја за снабдевање енергијом али
потенцијално се могу користити у рекреативно–балнеолошке сврхе, загревање рибњака, у
сточарству за загревање фарми и припрему санитарне топле в0де, загревање стакленика и
пластеника у пољопривреди.

Табела 18. Карактеристикехидротермалнихбушотина на подручју града Новог Сада
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Извор: Геотермални атлас Војводине, 2010; Могућности коришћења енергетског потенцијала
геотермалних вода у Војводини,2005.Ч"

УХидроенергија - Подручје Новог Сад има хидропотенцијал због преласка реке Дунав
и канала Дунав-Тиса-Дунав (ДТД) преко његовог подручја, међутим за сада нема
искоришћавања овог потенцијала у енергетске сврхе.

!.

: Бушотине су направљенеу периоду 1969-1996.године од стране предузећаШ/ТС Нафтагас.
у В0ј водини овај систем је значајан у смислу водоснабдевања, с обзиром да се скоро сва насеља напајају

водом3зоа пиће из овог система (из најплићег дела система где температура воде не прелази 30°С).
Лоцирана у близини клиничког центра „Стара градска болница“.

31 Лоцирана у билизини пословног комплекса Нафтагаса наШангају.
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У погледу искоришћавања потенцијала ОИЕ на подручју Града Новог Сада важно је
истаћи да не постоји Стратегија развоја енергетике Града Новог Сада, да је енергетска
ефикасност ниска и у градској и у руралној средини (јавни објекти, зграде, куће,
саобраћај, итд.) као и да је ниска свест становништва у погледу могућности и значаја
коришћења ОИЕ.

3.7. Заштитаживотне средине, биодиверзитета и предела
Квалитет ваздуха – Значајан еколошки проблем агломерације Нови Сад

представља загађење ваздуха, како од индустријских постројења, тако и од саобраћаја.
На нивоу Републике Србије формирана је државна мрежа за праћење квалитета
ваздуха, а допунска мерна места формирају се на нивоу аутономне покрајине и локалне
самоуправе. Квалитет ваздуха квантитативно се мери применом критеријума за
оцењивање у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета
ваздуха (Сл. гласник РС, 11/2010, 75/2010 и 63/2013).

У агломерацији Нови Сад ваздух је у претходним годинама претежно био у 1 и Ш
категорији32, док је у 2016. години квалитет ваздуха у Новом Саду био 11 категорије,
што је погоршање у односу на 2015. годину када је био 1 категорије.33 Променљивост
квалитета ваздуха у Новом Саду може се посматрати и кроз релативно мали број
валидних података са мерних места, али и великог утицаја главних загађивача. Нови
Сад је ипак у предности у односу на градове у котлинама јер је у равници и има
присутну добру ружу ветрова.

Према Програму контроле квалитета ваздуха на територији града Новог Сада у 2017. и
2018. години, сачињена је листа фиксних мерних места3 за утврђивање:

концентрације сумпордиоксида — 802,
концентрације азот–диоксида— МО2
концентрације приземног озона – 03
суспендованих честица РМ10, тешких метала у РМ10 (олово (Ро), арсен (Аз),
кадмијум (СС!) и никл (МО) и полицикличних ароматичних угљоводоника у РМ10
(бензо(а)пирена (С2О–Н12),
суспендованих честица РМ2,5,
концентрације ВТХ (бензен, толуен и ксилен) и

• концентрације алергеног полена. Као озбиљан проблем, у Новом Саду, издвојени су
следећи загађивачи: азот–диоксидМО2, честице РМ10и приземни озон 03.

Посматрајући изворе штетних емисија, можемо их поделити на стационарне и мобил-
не. Од стационарних загађивача на територији Новог Сада издвајамо: 1. ЈКП Новосадска
топлана, 2. Термоелектрана–Топлана „Нови Сад“, 3. АД ИМЛЕК Београд, огранак
новосадска млекара, 4. Месна индустрија „Неопланта“, 5. Месна индустрија „Матијевић“

32 Категорије квалитета ваздуха према члану 21 Закона о заштити ваздуха (Сл. гласник РС, 36/2009 и
10/2013)

33
- 1 категорија – чист или незнатно загађен ваздух где нису прекорачене граничне вредности нивоа ни

за једну загађујућу материју
– 11 категорија - умерено загађен ваздух где су прекорачене граничне вредности нивоа заједну или више

загађујућих материја, али нису прекорачене толерантне вредности ниједне загађујуће материје
– 111 категорија - прекомерно загађен ваздух где су прекорачене толерантне вредности за једну или више

загађујућих материја.
Мерна места у агломерацији Нови Сад су: МЗ „Соња Маринковић“, АД Холдинг „Дневник“, МЗ

„Шангај“, ПУ „Радосно детињство“ — вртић „Дуга“ и за мерење алергеног полона мерна места ће бити
одређена по договору са стручном организацијом која врши мерење.
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д.о.о, 6. Нафтна индустрија Србије - Рафинерија „Нови Сад“. Мобилни загађивачи у Новом
Саду су: 1. Јавно градско саобраћајно предузеће Нови Сад и 2. Укупни саобраћај. Приликом
процене квалитета ваздуха у Новом Саду значајно је анализирати и потенцијални утицај из
региона. У том смислу, издваја се Лафарж беочинска фабрика цемента. Загађење ваздуха са
М02 у Новом Саду из поменуте фабрике присутно је при западном ветру, али оно не може да
изазове прекорачење граничних вредности на мерним местима у самом граду.

Као мере спречавања загађења ваздуха у агломерацији Нови Сад убрајају се пре свега
активности озелењавања, поштовање законске регулативе, мониторинг аерозагађења и
извештавање, модернизација процеса производње великих загађивача и активности на
озелењавању површина.

Квалитет воде – Једно од елементарних питања приликом анализе животне средине,
како на глобалном, тако и на регионалном, националном и локалном нивоу јесте квалитет
воде. Провера исправности воде за пиће на територији Новог Сада обавља се свакодневно на
18 локација 5. Вода за пиће у Новом Саду је у преко 95 % узорака исправна и нема никаквих
опасности по здравље становништва. Институт за јавно здравље Војводине спроводи
микробиолошке и физичко-хемијске анализе воде, која је традиционално у Новом Саду
високог квалитета и безбедна за пиће. Дужина водоводне мреже у Новом Саду, укључујући
и прикључке износи 1.100 Кт, док је капацитет водоводног система око 130.000тЗ/дан.

У 2016. години утврђено је да је 95,63% узорака воде за пиће из фабрике воде и
водоводне мреже ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад здравствено исправно, од тога
највећи проценат исправности у насељу Стари Лединци (98,36%), а најмањи у насељу
Ковиљ (88,37%). Микробиолошка исправност је утврђена у 97,56%, а физичко–хемијска
исправност у 98,03% узорака воде за пиће током 2016. године. Вода за пиће у Новом Саду је
по домаћим и међународним стандардима исправна и здрава за пиће, али она улази у
застарео и лош водоводни систем, који би требало континуирано мењати и модернизовати.
Такође, неопходно је вршити и адекватну заштиту самих изворишта воде.

Приликом анализе површинских вода, Националним програмом мониторинга статуса
вода за Нови Сад предвиђена је само једна локација на Дунаву. Градско веће града Новог
Сада је донело Програм праћења квалитета површинских вода на територији града Новог
Сада за 2016. и 2017. годину. По том Програму предвиђена су три локалитета са
индикаторима (физичко-хемијски, индекс апсорбности и микробиолошки–укупни
колиформи) и динамиком праћења квалитета површинских вода једном месечно. Поменути
локалитети су: (1) Канал ДТД Нови Сад – Савино село, (2) Канал Татарница и (3) Канал
Субић. За праћење квалитета површинских вода које се користе за рекреацију и купање
изабрано је шест локалитета. Микробиолошко и физичко–хемијско испитивање се врши
једном недељно у периоду од 1. маја до 15. септембра за локалитете Дунав Бећар-Штранд,
Дунав-Официрац, Дунав–Футог, Дунав-Шодрош и Бегечка јама, док се једном дневно у
истом периоду анализе врше на локалитету Дунав-Штранд.

Квалитет површинских вода у агломерацији Нови Сад у периоду од 2008. до 2016.
најчешће је спадао у 1/11 класу квалитета и веома ретко у Ш класу. Концентрације
раствореног кисеоника, БПК5, ХПК, суспендоване материје, суви остатак, нитрати, нитрити
и амонијум јон су генерално у границама квалитета и на задовољавајућем нивоу. У 2016. и
2017. години резултати анализа површинских вода су између 76% и 84% укупног броја

35 Узорковање је вршено у насељима: Нови Сад, Петроварадин, Степановићево, Футог, Ковиљ,
Сремски Карловци, Сремска Каменица, Лединци, Стари Лединци, Ветерник, Ченеј, Буковац, Кисач,
Руменка, Каћ и Будисава.
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узорака одговарали прописаним и препорученим вредностима параметара еколошког ихемијског статуса 1 и П класе, односно вода је погодна за купање и рекреацију.
Побољшање квалитета воде може се остварити пречишћавањем индустријских и

комуналних отпадних вода као и рационалном употребом ђубрива и средстава зазаштиту биља у пољопривредној производњи.
Квалитет земљишта · Земљиште Новог Сада је хетерогено и сачињено одаутоморфног, хидроморфног, халоморфног и субаквалног типа земљишта. Део подручјаНовог Сада северно од Дунава има значајан потенцијал пре свега за ратарску и повртарскупроизводњу. Подручја јужно од Дунава и падине Фрушке горе имају потенцијал

првенствено за воћарство и виноградарство. Према Попису пољопривреде из 2012. године(књига 1, стр. 54) , Нови Сад располаже са 133.670,85 ћа земљишта.
Приликом анализе квалитета земљишта, посматра се рН вредност, садржај СаСО3,садржај хумуса, азота, фосфора, калијума, количина укупних микроелемената и тешкихметала (Си, 2п, Со, Мп, Аз, Рћ, Сс1, М, Ст), као и присуство микроорганизама.
Садржај СаСОз и рН вредност задовољавају потребе пољопривредне производње уагломерацији Нови Сад, а садржај приступачности фосфора и калијума је такође у класиоптималног садржаја. Тешки метали Со и [п не прелазе максимално дозвољенеконцентрације, а и садржај Аз, Рћ, Сс1, М, Ст не прелази прописане границе квалитета36.

Оно што забрињава јесте изразито низак садржај хумуса код свих локалитета
пољопривредног земљишта.

Као потенцијални узроци погоршања квалитета земљишта, превасходно се наводенеадекватна пољопривредна пракса – неодговарајућа и неконтролисана применавештачких ђубрива и пестицида, као и недовољна контрола воде за наводњавање.
На подручју града Новог Сада, највећи део обрадивих површина је подтрадиционалном обрадом, док се мали део, односно свега око 2.715 ћа, обрађује тзв.заштитном обрадом. Конзервацијска обрада земљишта је од великог значаја за чувањеплодности земљишта, јер спречава збијање земљишта и кварење његове структуре.Активности спроведене на територији града Новог Сада у погледу конзервације земљиштаукључују конзервацију озимим усевима (6.979 ћа), биљним остацима (2.999 ћа) изаштитним усевима (11 ћа).
На квалитет земљишта утичу природни и антропогени фактори. Фреквенцијасаобраћаја и последично издувни гасови у близини земљишта основни су антропогенифактор загађења земљишта, посебно у случају саобраћајних удеса возила која преносеопасне материје. Природни фактори који доводе до пада квалитета тј. деградацијеземљишта су, клизишта, ерозија, салинизација и губитак органске материје.
Непостојање прецизних података о површинама пољопривредног земљишта укатастру и промене намене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште посебан

су проблем који се мора континуирано решавати. Такође треба повећавати пошумљеност иојачавање и увођење нових ветрозаштитних појасева, који би спречили губитак
пољопривредног земљишта услед ерозије ветром.

Биодиверзитет – Предели присутни на територији града Новог Сада укључујуприроди блиске пределе (заштићена подручја) и преовлађујуће урбане, субурбане и

36 Максимално дозвољене количине ових елемената у земљишту (МДК) наведене су према Правилникуо дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту (Сл. гласник Р С, 23/94) запољопривредно земљиште.

48



П

!]

В

&

ШШШ

Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја градаНовог Садаза период 2018-2022. година

култивисане пределе. Заштићена подручја на територији града Новог Сада обухватају
национални парк, специјални резерват природе, парк природе и споменике природе(Табела 19.).

Површина ових предела од 6.212,93 ћа у односу на укупну површину Града Новог
Сада чини око 8,8% укупне територије. У Новом Саду постоји значајан број дивљих
врста, од којих су многе аутохтоне. С обзиром да ова подручја представљају једине
остатке некадашњих аутентичних природних система и да се карактеришу значајновећим бИОДИВСрЗИТЗТОМ у односу на агро-екосистеме, неопходно је СТРОГО ПОШТОВЗТИ
ЊИХОВУ законску ЗЗШТИТУ.

Табела 19. Заштићена природна добра на територијиграда Новог Сада
Заштићена

Тип заштите Повр. (ћа) у Укупна Општине /Градприродна добра Новом Саду повр. (ћа)
Нови Сад, Беочин,

Сремски Карловци, БачкаФрушка гора националнипарк 2.831,57 25.393
Паланка,Шид, Сремска
Митровица, Инђија,Ириг

Ковиљско— специјални 2921,“ 5.895,31 Нови Сад, Тител, ИнђИЈа,
петроварадински рит резерват природе Сремски Карловци

Бегечкајама парк природе 379,4 379,4 Нови Сад
Парк институтау споменикприроде 26 26 Нови СадСремск0ј Каменици — заштићенипарк

дунавски парк споменикПрир°де 12,2659 12,2659 Нови Сад– заштићенипарк

Футошки парк споменикприроде 8,1306 8,1306 Нови Сад– заштићенипарк

Каменичкипарк °П°Меник природе 33,6515 33,6515 Нови Сад– заштићенипарк
споменикприродеКопривић у центру

— заштићено 0,038 0,038 Нови СадНовог Сада
стабло

Аме ички платан на споменик природер
. – заштићено 0,0904 0,0904 Нови СадСајлову

стабло

Аме ички платан споменикприродер
Ф

у
— заштићено 0,0707 0,0707 Нови Садутогу стабло

Платан у дворишту споменикприроде
Основне школе – заштићено 0,0415 0,0415 Нови СадМилош Црњански стабло

. споменикприродеДуд на Ченеј ском – заштићено 0,0227 0,0227 Нови Садсалашу стабло

споменикприродеЈаворолисни платан
– заштићено 0,0831 0,0831 Нови Саду Новом Саду

стабло

Извор: Програм заштитеживотне средине ГрадаНовог Сада за период 2015–2024. године (Сл. лист ГрадаНовог Сада, 22/15).

На територији Града Новог Сада постоји 27 строго заштићених и 22 заштићенебиљне врсте, и то пре свега на ПОДРУЧју Националног парка „Фрушка гора“,
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Специјалног резервата природе ,,Ковиљско–петроварадински рит“ и Парка природе
„Бегечка јама“. Регистрованоје 5 строго заштићених и 10 заштићенихврста риба, али и

3 строго заштићенихи 9 заштићенихврста водоземаца.
На територијиНовог Сада могу се наћи 6 врста гмизаваца и 5 врста змија. Укупан

број врста дивљих птица које живе на подручју Градаје око 210, док је гнездарица око
115. На територији Града налази се и све већи број сисара, попут слепих мишева,
ласица, лисица, куна белица, творова, јазаваца и пухова. Од ловне дивљачи често се
сусреће зец, дивља свиња и срна.
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4. РАДНА СНАГА У пољопривгвди и ТРАНСФЕР ЗНАЊА и
ИНОВАЦИЈА

4.1. Радна снага на ПОРОДИЧНИМ пољопривредним ГаЗДИНСТВИМЗ

Незапосленост у Новом Саду је у благом паду у последњих неколико година.
Стопа незапослености је у 2015. износила 17,55%, што је за 0,32 процентна поена мање
него у 2014. години. Стопа запослености је у 2015. износила 50,8% за радно способно
становништво старости од 15 до 64 године (Анкета о радној снази, Републички завод за
статистику, 2016). У пољопривредним друштвима, која се баве пољопривредном
производњом запослено је 1.285 радника, док прерађивачки привредни субјекти
запошљавају 5.427 радника (Попис пољопривреде, Републички завод за статистику,
2012).

Сектор пољопривреде Града Новог Сада је релативно добро развијен: Град Нови
Сад располаже са добрим пољопривредним ресурсима, квалитетним пољопривредним
земљиштем и великим бројем пољоприведних газдинстава (породичних
пољопривредних газдинстава, земљорадничких задруга, пољопривредних предузећа),
где је запослен и значајан број становништва 7.

Највећи број становника у сектору пољопривреде запослен је у групацији породичних
пољопривредних газдинстава. Према подацима Пописа пољопривреде из 2012. у Новом
Саду регистровано је укупно 5.173 пољопривредних газдинстава (5.150 њих са
расположивим земљиштем), од којих је 5.090 породичних пољопривредних газдинства
(или 98,4%), а остало су правна лица и предузетници“.

Радна снага на газдинству – На подручју града Новог Сада према подацима Пописа
пољопривреде 2012. (ниво насеља) на ПГП је укупно ангажовано 9.691 лице. Код укупно
ангажоване радне снаге нај веће учешће у укупном броју ангажованих лица је:

• носилаца газдинстава који су обављали пољопривредну активност чије је учешће
52,3% или 5.065 лица;

• осталих чланова породице и рођака носилаца газдинства који учествује са 23,8%
или 2.311 лица;

• супружника носилаца газдинства са 23,6% или 2.290 лица;
• учешће стално запослених је на занемарљивом нивоу са 0,3% или свега 25 лица.
Радно ангажовање у пољопривреди је приказано преко броја годишњих радних

јединица (ГРЈ). ГРЈ је јединицамере која представља количину људског рада утрошеног заобављање пољопривредне делатности на газдинству. Она представља еквивалент радаједног лица запосленог са пуним радним временом током читаве године: осам сати дневно,225 радних дана (Попис пољопривреде 2012., РЗС).

37 Према методологији Пописа пољопривреде из 2012, пољопривредно газдинство је дефинисано каотехнички и економски самостална производна јединицакоја има јединствено управљање и на којој привреднодруштво, земљорадничка задруга, установа или друго правно лице, предузетник или породичнопољопривредно газдинство обавља пољопривредну производњу као примарну или секундарну делатност.38 Према подацима Управе за аграрна плаћања на дан 15.08.2017. године, на подручју Града Новог Сада
регистровано је 4.745 активнихпољопривредних газдинстава, од којих је 97,6% породичних пољопривреднихгаздинстава.
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Табела 20. Ангажована радна снага на породичним пољопривредним газдинствима, 2012.

Степен
Радна снага ГРЈ ангажовања на Гаро–с???Територија ППГ, број на ППГ, ангажоване пољопривредним р0:оброј лица радне снаге пословима

газдинству(ГРЈ/ број лица)
РепубликаСрбИЈ'а 628.552 1.416.349 618.054 43,6 0,98

војводина 146.269 278.680 118.543 42,5 0,81
Јужнобачкаобласт 31.547 57.103 22.863 40,0 0,72
Град Нови Сад 5.090 9.691 3.902 40,3 0,77

Извор: Попис пољопривреде2012, интерни подаци Републичкогзавода за статистику.
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Радна снага која је расположива на ППГ у Граду Новом Саду је ангажована са3% капацитета, што је нешто мање у односу на ниво Републике и Војводине.Најмањи је степен ангажовањана нивоу Јужнобачке области (40,0%), (Табела 20.).
Родна структура – По подацима Пописа пољопривреде 2012. године радна снагана ППГ на подручју ГрадаНовог Сада има следећу родну структуру:

носиоца газдинстава од 67%,
• стално запослени на ППГ су 96,0% мушкарци.
Старосна структура - Старосна стр

подручју града Новог Сада је следећа:

Образовна структура -
Сада има завршену средњу ш
основу обучености најзаступ
искуство стечено праксом (41%).

Образовна структура на нивоу града Новог Са
структуре у Републици где чак 60% управникаПГ им

љенији су управници ПГ кој

стечено праксом, док 30,3% има завршену
пољопривреде (Табела 21 .).
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мушкарци чине 83,6% укупног броја носилаца газдинстава који су обављали
пољопривредну активност;

• учешће жена је веће када се посматр
износи 88,6%;
мушкарци остварују веће учешће и у структури осталих чланова по

а број супружника носилаца газдинства и

родице и рођака

уктура управника (менаџера) ППГ на

управници старости 65 година и преко (27,1%)
управници старости од 55 до 64 године (30,8%)
управници старости од 45 до 54 године (23,7%)
управници старости од 35 до 44 године (12,7%)
управници старости од 25 до 34 године (5,1%)
учешће управника старости до 24 године (О,5%).

Старосна структура управникаППГ на под
односу на старосну структуру на ниво
старости 65 и преко 65 година (32,9%).

ручју града Новог Сада је повољнија у
у Републике где је највеће учешће менаџера

Највећи број менаџера на ПГ на подручју града Новог
колу која није из области пољопривреде(43,4%). Затим на

и имају само пољопривредно

да се разликује од образовне
ају само пољопривредно искуство

средњу школу која није из области
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Табела 21. Ниво обученостиуправника (менаџера) на пољопривредницигаздинствима, 2012.

Опис Република Србија Град Нови Сад

Само пољопривредноискуство стечено праксом 378.940 60,0 2.121 41,0

Курс из области пољопривреде 4.270 0,7 49 1,0

Пољопривреднасредњашкола 16.120 2,6 239 4,6

Друга средњашкола 191 .591 30,3 2.246 43,4

Пољопривреднавиша школа или факултет 8.992 1,4 141 2,7

Друга виша школа или факултет 31.639 5,0 377 7,3

Укупан број управника/менаџеранаШ 631.552 100,0 5.173 100,0

Извор: Попис пољопривреде2012 (ниво насеља)39

Менаџера ГШ који имају образовање из области пољопривреде (пољопривредна
средња школа и пољопривредна виша школа или факултет или курс из области
пољопривреде) на подручју Града Новог Сада има свега 8,3%.

На подручју Града Новог Сада током 2012. године обуку у вези пољопривреде
похађаоје 271 управник ПГ, односно 5,2% од укупног броја.

Према анализи тренутног стања пољопривреде на територији Града Новог Сада
долази се до закључка да постоје изузетни пољопривредни ресурси посебно у руралним
деловима града, али и недовољан број младих који је ангажован на газдинствима. Радна
снага на газдинствима је делимично образована али Град настоји да подигне степен
едукације пољопривредника спровођењем обука и тренинга од стране стручних установа
из сектора пољопривреде.

4.2. Постојеће структуре за трансфер знања и иновација
ка пољопривредницима

Трансфер знања и иновација према пољопривредницима на територији Новог Сада се
најчешће организује путем семинара, обука, тренинга, радионица и слично.

У циљу развоја пољопривреде и руралне економије, Град Нови Сад има развијену
мрежу институција за подршку пољопривредницима у области трансфера знања и
иновација. Најзначајније институције и привредна друштва у овој областијесу:

• Пољопривредна стручна служба „Пољопривредна станица Нови Сад" д.о.о40
спроводи едукације пољопривредника, пружа стручне и друге помоћи из области
пољопривреде у Јужнобачком округу, тачније у девет градова: Бачу, Бачкој
Паланци, Бачком Петровцу, Беочину, Темерину, Новом Саду, Сремским
Карловцима, Жабаљу и Тителу;

• Пољопривредна школа са домом ученика Футог41 која пружа средње образовање са
оспособљавањем кадрова из области пољопривреде, ветерине и хортикултуре.
Настава се обавља на српском језику, а за смер пољопривредни техничар настава се
одвија и на мађарском језику;

39 ћггр://рор15ро1јоргјугедевгаћгз/Њаде 1с1=б221&1ап,ч=с1г
40 трон .зауешааузтуо .уојуосћпа.дом.г5/~зуе'содаузтуо/сотепг/ршј оргјугедпа–згги%С4%813па-

з1и%С5%ВЕћа–поу1–5ас1
41 штређ'овКоедцгв/
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• Пољопривредни факултет Универзитета Нови Сад“, са традицијом дужом од
шездесет година, обавља научну и високошколску делатност на осам смерова из
области пољопривреде. Факултет спроводи трансфер знања и иновација помоћу
курсева за пољопривредне саветнике, наставнике у пољопривредним школама и
друге заинтересоване;

• Земљорадничке задруге. На територији Новог Сада је регистровано девет
земљорадничких задруга (Програм подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја на територији града Новог Сада, 2016);

• Удружења пољопривредника (нпр. Удружење произвођача и прерађивача
футошког купуса и футошког киселог купуса "Футошки купус", Футог)

• Регионална привредна комора Јужнобачког управног округа, Нови Сад и друге
институције за подршку пољопривредницима.

• Регионална развојна агенција Бачка, Нови Сад43;

И поред свега наведеног, услед недовољне транспарентности организатора едукација и
обука, као и недовољне заинтересованост младих пољопривредника и оних са мањим
пољопривредним фондовима (пре свега пољопривредним земљиштем), трансфер
информација, знања и иновација ка пољопривредницима требало би да се додатно
унапређује у наредном периоду.

42 Нпр:/фон .цпз.ас.гз/
43 шттда–ћасћатз/
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5. ТРЖИШНИСУБЈЕКТИ У ПОЊОПРИВРЕДНОЈПРОИЗВОДЊИ
5.1. Пољопривредна предузећа
Повољан географски положај, високо урбанизован карактер, потенцијал за развој

инфраструктуре и близина главних саобраћајница град Нови Сад чине економским,
универзитетским, туристичким,сајамским, пословно административним и логистичким
центром региона. Поред тога, Нови Сад је град са електронском локалном управом која
подстиче и подржаваразвој савремене привреде.

Због развијеног и уређеног пословног окружења и свих предности које оно пружа,
број предузећа регистрованиху Новом Саду расте из године у годину. Међутим, велики
број предузетника своје фирме региструје у Новом Саду, иако основну делатност
(производњу и/или прераду) обављају на подручју неке друге локалне самоуправе.

Са стањем на дан 15.08.2017. у Новом Саду има 95 активних пољопривредних
предузећа што је за 13% више у односу на 2014. годину када је њихов број износио 84
(Управа за аграрна плаћања). Подаци којима располаже Регионална привредна комора
Јужнобачког управног округа указују да се највећи број пољопривредних предузећа
регистрованих у Новом Саду бави гајењем:

жита, легуминоза и уљарица,
живине,
поврћа, бостана, коренастих и кртоласгих биљака,
јабучастог и коштичавог воћа.

Према подацима Канцеларије за локални економски развој, најзначајнија
пољопривредна предузећа са седиштем у Новом Саду, која савремено и профитабилно
послују и запошљавају већи број радника су: ИМ Матијевић д.о.о., Неопланта а.д.,Суноко д.о.о., Уљарице—Бачкад.о.о., Масуа1 д.о.о., Арома зачини д.о.о., Зетепагпасоор
д.о.о., Тенен фарм, Лучић-Пригревицаа.д., Кварк д.о.о., Вранић–Фарм д.о.о., Динамика
д.о.о., Сорех д.о.о., Пиле-Пром д.о.о. и Слога а.д..

У аграрном сектору Новог Сада постоје и друга предузећа која послују успешно,са мањим обимом производњеи оријентисанасу пре свега на домаће тржиште, као што
су: Аграр АМД д.о.о., Авто&тјвз д.о.о., Авгоргот д.о.о., Агро Стапар д.о.о., Био–
шампион д.о.о., Сгош Казад д.о.о., Фруеко д.о.о., Интер Матрикс д.о.о., ИрмовоСтепановићево а.д., Мећзза д.о.о., Пин Аграр д.о.о., Плантен, Продако д.о.о., Семе-
нарство д.о.о. и други (Регионалнапривредна комора Јужнобачког управногокруга).

Оно што карактерише пољопривредна предузећа у Србији, а самим тим и у НовомСаду, између осталог, јесте и честа промена власничке структуре и назива, уследпродаја, спајања, припајања, гашења неких предузећа, оснивања нових правних лица и
слично.

5.2. Породичнапољопривреднагаздинства
У Попису пољопривреде 2012. (Методолошко упутство) под породичним

пољопривредним газдинством подразумева се „свака породична или друга заједница
лица која заједно станују и заједнички троше своје приходе за подмиривање основних
животних потреба (укључујући и самачко домаћинство), чији се чланови (један иливише) баве пољопривредномпроизводњом, било као примарном било као секундарномактивношћу, која има јединствено управљање, заједнички користи средства за
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производњу (земљиште, машине, објекте) и рад својих чланова, чији је носилац
физичко лице и при томе:

• обрађује – користи 50 и више ари пољопривредног земљишта на којем обавља
пољопривредну производњу, без обзира на то да ли је та производња намењена
тржишту или не, или

• обрађује — користи мање од 50 ари пољопривредног земљишта, али обавља
интензивну ратарску, воћарску, виноградарску, повртарску производњу и

производњу цвећа (укључујући производњу под стакленицима и пластеницима),
производњу печурака и сточарску производњу, односно обавља пољопривредну
производњу којаје намењена тржишту, или

• на дан 30. септембра 2012. гаји најмање:
· два грла говеда, или
· једно грло говеда и два грла ситне стоке (свиња, коза, оваца – заједно), или
· пет грла оваца или пет грла коза, или
· три грла свиња, или
• четири грла ситне стоке (свиња, коза, оваца — заједно), или
· 50 комада живине, или
• 20 пчелињих друштава.

На подручју града Новог Сада по Попису пољопривреде 2012., регистровано је
5.173 пољопривреднихгаздинстава(ПГ). Од наведеног броја највећи је део породичних
пољопривредних газдинстава (ПГП), односно 5.090 евидентирана газдинства, што је
98,4% укупног броја пољопривреднихгаздинстава.

Ако се посматра ниво приградских насеља највећи број ППГ на подручју града
Новог Сада су у Кисачу (716 ППГ), Ковиљу (580 ППГ), Каћу (565 ППГ) и Футогу (461
ППГ).

Од укупног броја ПГ, на подручју града Новог Сада према интерним подацима
Управе за аграрна плаћањаРепубликеСрбије у 2017. години привређује 4.745 активних
ПГ, од чега је 4.629 ППГ, што чини 90,9% од укупног броја ППГ евидентираних
Пописом пољопривреде2012. године.

У погледу типа производње на ППГ по подацима Пописа пољопривреде 2012. у
Републици Србији највеће је учешће мешовитих газдинства за биљну и сточарску
производњу (31,5%), док је учешће специјализованих газдинстава за ратарство
износило 20,4% (Цвијановићи сар., 2014).

На подручју града Новог Сада (интерни подаци РЗС), за разлику од нивоа
Републике, највећи је број специјализованих газдинства за ратарство чије је учешће у
укупном броју ППГ износило 43,9%, а поред газдинстава овог типа значајан је и удео
мешовитих газдинства за биљну и сточарску производњу (20,6%) и специјализованих
газдинства за узгој свиња и живине (15,6%).

5.3. Земљорадничке задруге
У Стратегији пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014–

2024. указује се на неразвијеност и бројне проблеме задружног сектора у националној
економији, који су довели до губљење идентитета задружне својине и поверења у
задружни систем (Сл. гласник РС, 85/14). Слични проблеми присутни су и у
функционисању земљорадничких задруга на територији града Новог Сада: спорост и
тешкоће у доказивању и укњижби задружне својине, непоштовање задружних
вредности и принципа (што задруге приближава МСП), непоседовање задружне
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имовине (земљишта, складишних и/или прерадних капацитета и опреме), финансијски
проблеми, проблеми пласмана и наплате и слично.

На основу података Градске управе за привреду, Одсека за пољопривреду и

теренског истраживања, на подручју града Новог Сада регистровао је 11

земљорадничких задруга, од којих је 7 старих задруга, а 4 су нове (настале у периоду од
2003-2007. година).

Већина задруга, њих 8, обавља делатност у ратарској производњи. У области
повртарства, воћарства и живинарства привређује по једна задруга. Подаци о
земљорадничким задругама, који се дају у наставку, добијени су са основу интернет
презентација задруга и путем интервјуа са представништа задруга, при чему се три задруге
гшсу одазвале анкетном истраживању идш за њих није било могуће добити контакте.

Место Бегеч препознатљиво је по успешном функционисању ОЗЗ „Бегечки повртари
која је настала 1927. године и у континуитету ради до данас. Ова задруга је прва на Балкану
по производњи шаргарепе, а у Европи међу првима“. Има 28 задругара, велики број
коопераната и велике тржишне произвођаче спештјализоване за производњу шаргарепе и
осталог раног поврћа (купус, лук), као и младог кромпира45 . Нема земљиште, гшти своје
хладњаче, али су у власншптву задругара и коопераната хладњаче капашпета око 15.000
тона. Објекти, зграде, продавнице које користи задруга су јавна својина и у поступку су
уписа задружне својине. Задруга
обезбеђује задругарима и коопе-
рантима семе и минерална ђубрива за
производњу поврћа и ратарских
култура, организује едукашје везано за
процесе производње и наводњавања
(како би се истим условима
производње обезбедио исти квалитет
производа), настоји да обезбеди
најповољтшје продајне цене и слично.
Уз подршку Градске управе града
Новог Сада, успешно је реализовала
пројекат заштите имена порекла за
бегечку шаргарепу, а произвођачи су
тренутно у процедури сертификације
производње бегечке шаргарепе
(производа са ознаком заштићеног
географског порекла).

Слика 8. Производњашаргарепеу ОЗЗ
.. Бегечки повртари “

Извор: шут!.адтооап.гз/х/езтј/ротагз'шо/ћедесИ-ротп.ћптп

У Кисачу послују две земљорадничкезадруге:
• ОЗЗ „Кисач“, регистрована 1990. године, има 48 задругара и велики број

коопераната. У сопственој производњи и кооперацији организује производњу и
откуп пшенице, кукуруза, соје и шећерне репе. У задружној својини има земљиште
(око 100 ћа), а задружна својина за зграде и објекте је у поступку књижења. Задруга
је чланица предузећа „Војводина Аграр асоцијације примарних пољопривредних
произвођача“, д.о.о. са седиштем у Бечеју;

44 “ММ/ловни]а.сот/1пс1ех.рћр?орттоп=сот сотепт&ујеш=атс1е&1с1=4784:ои-ћедеКј-ротагЗ-ргппег–
ц_5репод–роз1оуапја&сапд=3 06:ргес15ћау1јашо&11ешш=5 61

45 Више о производњи и приносима шаргарепе и младог кромпира видети у Тачки 63.
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пољопривредна задруга „Профортун“, основана 2017. године и регистрована у
АПР за гајење јабучастоги коштичавог воћа.

У Футогу ради 33 „Подунавље“, регистрована 1990. године. Иако је била у
финансијским тешкоћама (нови задругари уложили су додатни капитал како би се
дугови вратили), данас организује производњу и откуп ратарских култура (житарице,
соја и слично).

Са седиштем у Новом Саду су три задруге:
ОЗЗ „Нови Са стара задруга настала још половином прошлог века, а
регистрована 1990. године. Има око 30 задругара и око 80 коопераната. Бави се
ратарском производњом (доминантне културе су пшеница, кукуруз и соја) на
сопственим површинама (око 20 ћа), откупом ратарских култура од задругара и
коопераната, снабдевањем задругара и кооперанта репроматеријалом и слично.
Задруга има своје силосе у Римским Шанчевима;
Живинарска задруга „Живинарство“, основана је 1918. године, а данас има 12

задругара и 18 запослених. Поседује две фарме живине, једну у Футогу (фарма за
товне пилиће, којаје пројектованог капацитета од око 30.000 родитеља), а другу у
Ветернику (фарма расне живине, коке носиље), као и инкубаторску станицу,
капацитета 120.000 једнодневних пилића недељно. У задрузи се узгаја око 22.000
родитеља, расне живине и хибрида, а на тржиште задруга пласира само једнодневне
пилиће. У деценијској традицији, задруга је добитник многобројних вредних
признања и шампионских пехара за узгој расне живине;
ОЗЗ „Агро Гвозден“, основана 2003. године, специјализована за ратарску
производњу.

У Каћу раде две задруге:
ЗЗ „Житариие“, основана је 2008. године, има 10 задругара, нема земљиште, нити
објекте у задружној својини (располаже силосима које закупљује). Бави се откупом
и складиштењем ратарских култура задругара и коопераната (пшеница, кукуруз,
соја, сунцокрет, уљана репица и слично);
ОЗЗ „Каћ“, регистрована 1990. године и специјализована је за ратарску
производњу.

Ченеј има само једну, стару задругу, ОЗЗ „ Ченеј која је регистрована 1991. године,
бави се откупом житарица и соје од задругара и кооперанта, као и снабдевањем
произвођача инпутима за производњу (семе, ђубрива, заштитна средства и слично).

У Ковиљу је 2013. основана ЗЗ „Агро интерес“, која је регистрована у области
ратарске производње. Већ неколико година уназад у статусу је мировања.

Уз законодавну регулативу (Закон о задругама, Сл. гласник РС, 112/2015)46 и
„Програм подршке спровођењу мера равномерног регионалног развоја Републике Србије
кроз учешће државе у економско–финансијским подстицајима за оснивање нових задруга и

46 Закон, између осталог, поједностављује процедуру оснивања и управљања задругама (за оснивање
задруге потребно је најмање пет пословно способних физичких лица), доприноси решавању имовинско–правних
односа у задругарству и обезбеђује посебну заштиту Републике Србије, АП и ЈЛС задругама (кроз подстицајне
мере економске и аграрне политике, оснивање посебних фондова за развој задруга од стране ЈЛС, АП и сл.).
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инвестиционе пројекте постојећих задруга у 2017. години,“, развој задругарства у Новом
Саду зависиће од следећихфактора:

• Изградње поверења у задружни систем ијачања мотивације пољопривредника да се
задружно организују (посебно уколико би се развој задруга подстицао мерама
економске или аграрне политике);

• Обезбеђења финансијских средстава и изградње поверења међу задругарима у
процесима инвестиционих улагања у складишне и прерадне капацитете. Ово ће
зависити од спремности удруживања пољопривредника сличних ставова и
економске снаге, који ће уз високо изражено међусобно поверење и разумевање,
улагати у физичку имовину за пољопривредну производњу и прераду;

• Настојања Одсека за пољоприведу града Новог Сада да кроз одговарајуће мере
(едукативне и/или финансијске подршке) подстакне и мотивише пољопривреднике
на удруживање и задружно организовање;

• Могућности удруживања више специјализованих задруга у региону, како би

оствариле економију обима и повећале своју тржишну и преговарачку снагу, у
ситуацији високе конкуренције и консолидације пољопривредно прехрамбеног
тржишта у земљи и региону;

• Настојања пољопривредних произвођача да кроз укрупњавање и удруживање,
односно правну форму задруге, конкуришу за средства опредељена РШАРД П

програмом за Републику Србију. Задруге су, између осталих, један од критеријума
за рангирање (бодовање) за подршку у оквиру мере „Инвестиције у физичку
имовину пољопривредних газдинстава“ (Сл. гласник РС, 30/2016).
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Мала породичнапољопривреднагаздинства имају важну улогу у руралном развоју
сваке локалне заједнице (запошљавању, социјалном развоју, демографским кретањима
и слично) и обезбеђују циљеве уравнотеженогтериторијалногразвоја земље. Један од
начина подршке овим газдинствима, јесте управо задружно организовање, посебно
преко тзв. специјализованихзадруга.

Имајући претходно у виду, Градска управа за привреду Новог Сада, Одсек за
пољопривреду, путем Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја на територији града Новог Сада, у наредном периоду требало би
да пронађе одговарајуће механизме за подршку ситним пољопривредним произвођачима и
њиховом задружном организовању, пре свега кроз меру „Унапређење рада постојећих и
успостављање нових организација пољопривредних произвођача и прерађивача“.

г„ш

47 · ·Програм спроводи Кабинет министра без портфеља задуженог за регионални разв0ј и рад јавних
предузећа, у сарадњи сајединицама локалне самоуправе.
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6. ПРОИЗВОДЊА И ТРЖИШТЕПОЊОПРИВРЕДНИХ
ПРОИЗВОДА

6.1. Обим и структура пољопривредне производње
Богатство природних ресурса, као што су велике површине плодног земљишта,расположивост водних ресурса, повољна клима, затим традИЦИја И друге повољностиомогућавајуразвој интензивне и тржишно конкурентне пољопривреднепроизводњенаподручју града Новог Сада. Ограничавајући природни фактори за пољопривреднупроизводњуогледају се првенствено у повременом јављању високих подземних вода имогућности појаве екстремно неповољнихклиматских утицаја.
Природне одлике тла определиле су и начин коришћења земљишта, те суустановљена два основна рејона у домену пољопривредне производње: (а) равничарскибачки део на левој обали Дунава који се одликује обрадивим површинама погодним за

ратарску, повртарску и сгочарску производњу и (6) брдовити сремски део на десној обалиДунава, односно на северним падинама Фрушке горе на чијим се обронцима и нижимделовима простиру пашњаци, виногради и воћњаци (Просторни план града Новог Сада,2012).

Слика 9. Просторни распоред и сетвена структура пет пољопривредних култура у Новом
Саду за 2015. годину

Извор: Покрајинскисекретаријатза пољопривреду
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62. Ратарска производња
Ратарска производња у Новом Саду анализирана је са становишта резултатаПописа пољопривреде 2012., података РЗС о производњи и приносима важнијих

ратарских култура у 2012. години (након 2013. године РЗС не објављује податке о
приносима и производњи у биљној и сточарској производњи за ниво ЈЛС), као и на
основу података и извештајаПСС Станице Нови Сад (Табела 2. у Анексу).

Производња жита – Производња жита у Србији има веома велики значај јер
представља основ за прехрамбену сигурност становништва, има дугу традицију, али ивелики трговински значај за државу. Међутим, висок удео жита у сетвеној структури, као инижи приноси у односу на развијене земље, одраз су екстензивне производње на великомброју малих пољопривредних газдинстава, која недовољно поштују захтеве плодореда,плодосемене и агротехнике (Стратегија пољопривреде и руралног развоја РепубликеСрбије за период 2014–2024. године).

Према подацима Пописа пољопривреде 2012. године, површине под житима уНовом Саду захватају 18.733 ћа, што је 56,2% укупне површине ораница и башта (33.327ћа). Производња жита се доминантно одвија на сектору породичних пољопривреднихгаздинстава, а највеће површине житарица налазе се у насељима Каћ, Ченеј, Кисач иКовиљ (68% укупних површина под житима у Новом Саду налази се у овим насељима). Усетвеној структури најзаступљенији су кукуруз (11.959 ћа или 64% површина под житима)и пшеница (6.525 ћа или 35% површина под житима), док се јечам (160 ћа), раж (7,5 ћа),овас (30 ћа) и друге врсте жита гаје на веома малим површинама (0,7% укупних површинапод житима). Мали проценат наводњаваних површина, неадекватна применаагротехничких мера, као и изражено гајење у двопољу и тропољу утичу на неуједначеност
приноса и укупне производње.

Према подацима РЗС, просечан принос пшенице у Новом Саду остварен у 2012.
години износи 4,9 г/ћа, што је у нивоу просека Покрајине (4,5 'т/ћа). Просечни приноспшенице на пољопривредним површинама привредних друштава и задруга (5,0 'т/ћа) као ипросечан принос на породичним газдинствима (3,4 т/ћа) већи је од покрајинског просека уовим секторима (3,8 т/ћа и 2,9 Т/ћа) (РЗС, 2013). Варирање приноса пшенице, као последицаутицаја поменутих чинилаца, веома је изражено. Тако је просечан принос пшенице у 2016.години износио 6,5 т/ћа, а 2015. године 3,8 г/ћа (Табела 23.).

У производњи пшенице користе се многобројне сорте, али највећи удео имају домаћесорте селектоване у Институту за ратарство и повртарство Нови Сад (65%). Осим домаћихНС сорти, на њивама су заступљене и стране сорте пшенице као што су Лимаграин (15%),ВХА/А (5%), КШЗ (5%), Зупвепта (5%) и остали (5%).
Производња кукуруза представља један од доминантних праваца производње жита наподручју Новог Сада. Просечни принос кукуруза који се остварује на пољопривреднимповршинама привредних друштава и задруга (5,0 Шта), као и просечан принос напородичним газдинствима (3,4 'с/ћа) већије од покрајинског просека у овим секторима (3,8т/ћа и 2,9 Т/ћа), (РЗС, 2013). Укупна производња и приноси значајно варирају из године угодину (Табела 22. и Табела 23.). Пољопривредни произвођачи за сетву у већем процентукористе семе домаћих семенских кућа (30% хибриди Института за ратарство и повртарствоНови Сад и 5% хибриди Института за Кукуруз "Земун Поље"), али су присутни и странихибриди, као што су: Рјопеег (20%), Бунзепга (15%), ВКС (15%), КХУЗ (5) и остали (10%).
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Производња индустријског биља48, шећерне репе, кромпира и пасуља – Производња
индустријског биља на глобалном нивоу је у експанзији због све веће потражње за"зеленом енергијом". На раст производње усева из ове групе у Србији утиче пре свега
забрана увоза генетски модификоване соје.

Према подацима Пописа пољопривреде 2012, индустријско биље на подручјуНовог Сада гаји се на 1 1.492 ћа, што чини 34,5% укупне површине ораница и башта. У
сетвеној структури су најзаступљеније површине под сојом (95%), а знатно мање под
уљаном репицом (3,1%), сунцокретом (1,5%) и другим културама из ове групе усева.

Производња соје доминантно се одвија на подручју катастарских општина Кисач,
Ковиљ, Ченеј и Каћ (67% укупних површина под сојом), под уљаном репицом у Каћу и
Степановићеву (98% укупних површина), а под сунцокретом у Ковиљу и Ченеју (80%
укупних површинапод сунцокретом).

На основу података приказаних у Табели 22. може се констатовати да су
пољопривредници све више заинтересовани за гајење соје, чији обим производње расте из
године у годину. Производња овог усева у 2016. години била је већа за 87% у односу на2014. годину. На производним површинама највише су заступљене домаће сортеселектоване у Институту за ратарство и повртарство Нови Сад (75%), док су сорте другихселекцијских кућа знатно мање заступљене (Делта са око 15% и остали са 10%).

Укупна производња уљане репице такође расте из године у годину. Према подацима
приказаним у Табели 22. производња овог усева у 2016. години (2.279,2 г) троструко је већа упоређењу са 2014. годином (806,2 г). Са друге стране, укупна производња сунцокрета у 2016.години (1 .766,4 т) билаје мања за 22,6% у поређењу са 2014. годином (2.281,7 'с).

Табела 22. Укупно остварена производња најважнијихратарскихкултура
на подручју Новог Сада, у тонама

Усеви Године
2016 2015 2014

Пшеница 48.477,О 50.420,5 46.238,4
Јечам 2.494,0 2.088,0 3.423,2

Кукуруз 181.324,0 114.394,О 110.928,4
Соја 48.623,2 28.897,2 25.949,7

Сунцокрет 1.766,4 1.993,6 2.281,7
Шећернарепа 82.180,0 72.230,0 72.619,2
Уљана репица 2.279,2 1.785,0 806,2

Извор: Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја натериторији ГрадаНовог Сада за 2017, 2016 и 2015 годину

Варирање просечних приноса индустријског биља у великој мери је последицамалог процента површина које се наводњавају, недовољне и неадекватне примене
агротехничких мера, застареле механизације, као и недовољног генетичког потенцијала
сорти. У протекле три године (2014–2016) просечни приноси соје кретали су се у нивоу1,5–3,2 г/ћа, сунцокрета у нивоу 1,5-3,4 г/ћа, а уљане репице у нивоу 2,1-3,9 г/ћа.

48 Према методологији Пописа пољопривреде 2012., индустријско биље обухвата: дуван, хмељ, уљанурепицу, уљану тикву, сунцокрет, соју, остало биље за производњу уља, биље за производњу текстилних влакана,лековито и ароматичне биље, остало индустријско биље.
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На подручју Новог Сада шећернарепа се гаји на 613 хектара, што чини 1,8% површина
ораница и башта (Попис пољопривреде 2012. године). Површине под шећерном репом
сконцентрисане су у насељима Кисач (298 ћа) и Ченеј (289 ћа). Укупна производња у 2012.
години износила је 38.440 тона, уз просечни принос од 35,9 'с/ћа (РЗС, 2013), док је 2016.
године произведено 82.180 тона шећерне репе уз просечан принос од 56 Г/ћа (Табела 22. и
Табела 23.). У производњи су највише заступљене сорте Зупгета и КШЗ (заједно имају%%
удела у заступљеном сортименту), док сорте других семенских кућа имају знатно мање
удела (до 10%).

Према подацима Пописа пољопривреде 2012. године, производња кромпира на
подручју Новог Сада одвија се на око 388 ћа, односно на 1,2% површина под ораницама
и баштама. Укупна производња у 2012. години износила је 12.261 г, при чему је
просечан принос износио 12,5 г/ћа (РЗС, 2013). Према проценама ПСС Станица Нови
Саду, у 2016. години произведено је 39.750 тона, уз просечан принос од 65,0 т/ћа
(Табела 22. и Табела 23.)

Табела 23. Просечни приноси најзад/снијихратарских култура на подручју Новог Сада, г/ћа

Усеви Године
2016 2015 2014

Пшеница 6,5 3,8 5,1

Јечам 7,1 4,5 5,5

Кукуруз 6,5 4,4 6,2
Соја 3,2 1,5 2,8

Сунцокрет 3,4 1,5 2,1

Шећернарепа 56,0 35,0 47,0
Уљана репица 3,9 2,1 3,3

Извор: ПСС ПољопривреднастаницаНови Сад

Површине под махунаркама покривају 173,4 ћа, што чини свега О,5% површина
ораница и башта (Попис пољопривреде 2012. године). Најзаступљеније су површине
под грашком које захватају 73,6 ћа, затим површине под пасуљем 53, 7 па, док се остале
врсте из ове групе гаје на 47 ћа. Укупан обим производње пасуља у 2012. години
износио је 288 тона, уз просечан принос од 997 кућа (РЗС, 2013).

Према подацима Пописа пољопривреде из 2012. године, на подручју Новог Сада
крмно биље се гаји на 660 ћа или 2,0% површина ораница и башта. Производњакрмног
биља је најзаступљенијау насељима Ковиљ (70 ћа), Каћ (65 ћа) и Буковац (46 ћа). У
сетвеној структури, доминира производња луцерке (380,2 ћа – стари и нови засади) и
детелине (223 ћа), док се на знатно мањој површини гаје остали усеви из ове категорије
(на 18 ћа се гаје остале крмне легуминозе, 19 ћа се налази под кукурузом за силажу, 8
ћа под мешавином трава и 12 ћа под осталим биљем које се жање зелено).

Укупна производњадетелине у 2012. години износилаје 805 тона, уз принос сена
од 4,4 т/ћа, док је производњалуцерке била знатно већа и износила 5.076 тона при чему
је принос сена износио 6,7 г/ћа (РЗС, 2013).

Производња довољних количина квалитетне хране за стоку представља основу
развоја и унапређења сточарства у Републици Србији. Да би се унапредила сточарска
производња, а посебно говедарска и овчарска, потребно је подићи ниво производње и
смањити трошкове производње крмних биљака (ћокић и сар., 2013).

63



га"

'„·-1·

„__д

%
4

'
.»ц

Стратегијаразвоја пољопривреде и руралног развоја градаНовог Садаза период 2018-2022. година

Трендови у производњи · Кретања на међународном тржишту пољопривредних
производа утичу на промену сетвене структуре. Генерално, површине под житима су у
опадању, док површине под индустријским биљем показују позитиван тренд раста,
захваљујући, пре свега, расту површина под сојом, док површине под другим
културама из ове групе бележе знатно спорији тренд раста.

За разлику од кукуруза чије површине стагнирају уз благи раст приноса, површине
под пшеницом стално варирају због преоријентације пољопривредникана производњу
индустријског биља (пре свега соје, а у новије време и уљане репице) која доноси већу
зараду по јединици површине. Средњорочно посматрано, приноси пшенице су у
порасту.

Производња соје, односно површине и приноси на подручју Новог Сада су
дугорочно посматрано у сталном порасту. Варирања се јављају као последица утицаја
неповољних агрометеоролошких чинилаца, када долази до пада приноса и укупне
производње.

Површине под шећерном репом, као и сунцокретом су у благом опадању. Кључни
разлози леже у политици откупа ових усева и немогућности складиштења на дужи
временски период у сопственој организацији.

Стање сточарства и трендови у исхрани стоке у великој мери диктирају тражњу за
крмним биљем. Последњих петнаестак година приметан је пад у сточарској
производњи, што је последицасве мање производње крмног биља. Површине намењене
производњи ове групе усева на подручју Новог Сада захватају свега 2,0% површина
ораница и башта.

Технологија производње ратарских усева - Производњу ратарских усева
карактерише средњи ниво употребе минералних ђубрива који не прелази количину од
] 00–150 !сз/ћа. Количина зависи пре свега од врсте усева, затим од агроеколошких
услова током године, али и економске снаге газдинства. ПССС Нови Сад истиче
проблем изостанка масовног испитивања земљишта, што је генерално проблем на
подручју целе Покрајине, а као кључни разлог наводи се недовољна техничка
опремљеност пољопривредне службе. За постизање високих и стабилних приноса
веома је важно да се дају ваљане препоруке које ће водити рачуна како о плодности
земљишта, тако и о потребама усева.

Потрошња средстава за заштиту биља генерално је на нижем нивоу у поређењу
са економски јаким државама, међутим истиче се проблем велике употребе генеричких
препарата (чак преко 40%:) који представљају копије оригиналних пестицида, имају
нижу цену, али и веће могуће негативне последице по животну средину. Такође, сам
начин употребе пестицидаје упитан јер га обављају лица која нису довољно обучена за
то (у смислу недовољне информисаности и прецизности када су у питању количина,
концентрација и комбиновање средстава за заштиту биља), а изостаје и атестирање
прскалица којим би се потврдилаисправност и квалитет примене пестицида.

У производњи ратарских усева плодоред се углавном поштује, али је у овом
подручју изражено гајење у двопољу и тропољу, што говори о специјализацији
производње. Брз повратак истих усева на исто место носи са собом и повећан ризик од
болести и штеточина, а тиме и повећану употребу пестицида.

Према проценама ПСС Пољопривредне саднице у Новом Саду се наводњава око
900 па површина под ратарским усевима. Системима за наводњавање највише су
покривене површине под кромпиром (340 ћа), затим кукурузом (279 ћа), шећерном
репом (150 ћа), махунаркама (50 ћа), а најмање под стрним житима (34 ћа).
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Мере подршке биљној производњи – Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде, као и Покрајински секретаријат за пољопривреду пружају подршку
биљној производњи кроз директна плаћања по хектару и регрес за ђубриво. Према
подацима Управе за аграрна плаћања, број захтева који је са територије Новог Сада у
2017. години поднет Министарствуза субвенционисање биљне производње, рачунајући
и осигурање усева, износи 4.990, што је за 18% мање у поређењу са 2015. годином када
је тај број износио 6.138. Са друге стране, произвођачи истичу да су више
заинтересовани за подстицаје које пружа Покрајински секретаријат за пољопривреду
збогједноставније и лакше процедуре за подношење захтева.

Закључак - Нови Сад располаже снажном природном основом за развој модерне,
тржишно оријентисане и конкурентне пољопривредне производње. Међутим, бројни
ограничавајући чиниоци, ипак, утичу да пољопривреда има карактер екстензивне
производње, која је знатно испод својих потенцијала. Веома мали проценат површина
које се наводњавају, недовољнаи неадекватнапримена агротехничкихмера, недовољан
генетички потенцијал сорти и недостатак примене модерне технологије у
пољопривреди имају велики утицај на висину приноса и осцилације у производњи.

6.3. Производња поврћа
С обзиром да Републички завод за статистику у публикацији„Општине и региони

у Републици Србији“ не обезбеђује податке о производњи најзначајнијих врста поврћа
које се гаје на подручју Града Новог Сада, повртарска производња на овој територији
анализирана је са становишта ангажованих површина, на бази података Пописа
пољопривреде 2012. (ниво насеља), са напоменом да су одређени подаци за 2017.
годину добијени од Пољопривреднестручне службе Нови Сад.

Производња поврћа на подручју Града Новог Сада је развијена и заступљене су
све значајне врсте поврћа, а посебно производња кромпира, купусњача, паприке,
шаргарепе и црног лука. Производња поврћа одвија се на отвореном пољу и под
пластеницима, с тим да је доминантнапроизводња на отвореном пољу.

Од укупног броја газдинстава на подручју Града Новог Сада 9,3%, односно 481
газдинство бави се производњом поврћа. Поврће се производи на укупно 1.315 ћа, а
стакленици и пластеници у којима се одвија производња простиру се на 31 ћа.

Производња поврћа на отвореном највише је заступљена на подручју Бегеча, где
се производња одвија на 353 ћа, а затим и на подручју Футога и Ковиља, где се
производња одвија на 234 ћа, односно 85 ћа отвореног поља. Пластеничкапроизводња
највише је заступљена у катастарској општини Футог где се налази 14 ћа, што чини
45% површина у овом систему производње на територији Града Новог Сада. Следи
Ковиљ са 7 ћа, а затим и Будисава и Ченеј на чијим територијамапроизводњаповрћа у
пластеницима одвија на 3, односно 2 ћа. У осталим насељима производња поврћа у
заштићеном простору одвија се на површинамакоје су мање од једног хектара.

Највеће учешће у производњи има кромпир са 388 ћа односно 29.5% укупних
површина под поврћем, шаргарепа која се гаји на 301 ћа, што чини 23% укупних
површина под поврћем на подручју Града Новог Сада. Следе купусњаче које се прои-
зводе на 286 ћа, односно 22% површина, бостан чија се производњаодвија на 79 ћа, а
затим и црни лук и паприка који се производе на 61 ћа, односно 50 ћа. Остале врсте
поврћа партиципирају са мање од 4% у укупним површинама на којима се одвија
повртарска производња (Слика 10.).
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Иако подаци Пописа пољопривреде из 2012. године указују да се производњаповрћа на подручју града Новог Сада одвија на 1.315 ћа, подаци са терена којима
располажеПСС Пољопривреднастаница Нови Сад за 2017. годину, показују да се овајвид производње одвија на знатно већој површини, односно на 3.604 ћа, што је за трипута више у односуна званичне податке Пописа49.

Према подацимаПСС Пољопривреднастаница Нови Сад у 2017. години највишесе производио кромпир, на површини од 883 ћа, што чини учешће од 24% укупнихповршина под поврћем. Следе купусњаче које се производе на 746 ћа, односно 21%
површина, паприка чија се производња одвија на 516 ћа, односно 14%, а затим и
шаргарепа и црни лук који се производе на 453, односно 392 ћа, што чини 13%,
односно 11% укупних површина које су ангажоване у производњи поврћа на
територији Града Новог Сада (Слика 10.). У 2017. години наведена служба
евидентиралаје производњу поврћа у заштићеном простору (пластеници и стакленици)
на 35 ћа, која је претежно стациониранана територијиФутога, Ковиља и Ченеја.
Слика 10. Површине под поврћем на подручју Града Новог Сада 2012. и 20] 7. године (хектара)
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Извор: Попис пољопривреде2012; РЗС 2013; Интерни подаци ПСС Нови Сад, 2017.

Годишњапроизводњашаргарепе ЗЗ „ Бегечки повртари“ је на нивоу од 30 хиљадатона а просечан принос износи 50 тона по хектару. Производња младог кромпираизноси 3700 тона, а у зависностиод времена вађења кромпирараспон приноса креће се
у интервалуод 17 до 20 тона по хектару.

Производња шаргарепе најзаступљенија је у Бегечу где је гајена на 270 ћа, што чини90% укупних површина под овим поврћем на територији града Новог Сада. Производња
шаргарепе одвија се и на подручју Футога и Ченеја, на површини од 14 ћа, односно 6 ћа, доксе на подручјима других насеља производња одвија на површинама које су мање од 2 ћа.

Највеће површине под купусом налазе се у Футогу где се производња одвија на205 ћа, што чини 72% укупних површина под овим поврћем на подручју града НовогСада. Затим, значајне површине налазе се на територији Бегеча где се ово поврће

49 ИнтерниподациПСС ПољопривреднастаницаНови Сад, 2017.
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производи на 47 ћа, а следе Ветерник и Ченеј са производњом која се одвија на 13 ћа,
односно 9 ћа. На значај производње купуса указује и пољопривредно-туристичка
манифестација “Футошка купусијада“ која се у Футогу традиционалноодржава. Мани-
фестација промовише аутохтону сорту „Футошки купус“ и стратегијски позитивно
утиче на континуитет производње купуса у овом крају, али и указује на традицију
производње овог поврћа што може бити значајно са становишта повећања тражње за
купусом којије произведенна овом подручју.

Бостан је најзаступљенији на територији Ковиља где се производња одвија на
површини од 58 ћа, што чини 74% укупних површина на подручју града Новог Сада.
Следе Будисава и Ченеј са површином од 13 ћа, односно 4 ћа, док се производња
бостана у осталим насељимаодвија на површинама величине до једног хектара.

Према Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја на територији Града Новог Сада за 2017. годину, а на основу регионалне
анализе продуктивности рада у пољопривреди овог подручја може се закључити да постоје
изузетни пољопривредни ресурси, нарочито у руралном делу, те се становништво враћа у
пољопривреду, у жељи да се пољопривредна производња, као велика база привреде, поново
подигне на некадашњи ниво, у складу са модернизацијом и увођењем модерних технологија.

На подручју Града Новог Сада повртарска производња је погодна за развој због
изузетно повољних агроеколошких услова који карактеришу делове у којима се већ одвија
производња, али и чињенице да се производња одвија непосредно уз град. Поред наведеног,
близина великог тржишта Београда је потенцијала за пласман великог дела производње.

Производња поврћа мора да буде високо интензивна да би ценовно била кон-
курентна поврћу које се увози из земаља са изузетно повољном климом за повртарску
производњу. Интензивирање је могуће увођењем нових приноснијих сорти поврћа,
применом квалитетног и сертификованогсемена и садног материјала, као и увођењем
специфичне механизације.Да би се остварила високо приносна производња поврћа, ви–
соког квалитета, важно је очувати квалитет земљишта које је намењено за производњу.
Наведено имплицира на неопходност повезаности сточарства и повртарства, односно
неопходно је да газдинстваимају уравнотежену биљну и сточарску производњу.

Значајно за развој повртарства је и повећање површина под заштићеним
простором (стакленици и пластеници), што би омогућило континуирано снабдевање
циљних тржишта, првенствено тржишта Града Новог Сада различитим врстама поврћа.

Унапређењеповртарске производње ће бити олакшано уз:

• Изградњу стакленика и набавку опреме и материјала за повртарску производњу,
као и расадничарску производњу у заштићеном простору (конструкције за пласте-
нике и стакленике; висококвалитетне вишегодишње, вишеслојне фолије за пласте–
нике; системи за загревање пластеника, вештачко осветљавање, наводњавање,
одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима; столови за производњу расада).

• Увођење новог сортимента поврћа и примену квалитетног и сертификованог
семена и садног материјала у производњи.

• Обезбеђивање подршке произвођачима у процесу имплементације и сертификације
стандарда безбедности и квалитета производа.

6.4. Воћарско-виноградарска производња
С обзиром да Републички завод за статистику у публикацији „Општине и региони

у Републици Србији“ не обезбеђује податке о производњи најзначајнијихврста воћа и
грожђа које се гаје на подручју Града Новог Сада, воћарско–виноградарска производња
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на овој територији анализирана је са становишта ангажованих површина, на бази
података Пописа пољопривреде 2012. (ниво насеља), са напоменем да су одређени
подаци за 2017. годинудобијениод Пољопривреднестручне службе Нови Сад.

На подручју Града Новог Сада производња воћа и грожђа је развијена и
заступљене су све значајне врсте воћа, а посебно јабуке, шљиве, кајсије, лешника, итд.Производња се одвија на плантажним и на екстензивним воћњацима, с тим дадоминирајуплантажнивоћњаци.

Од укупног броја газдинстава на подручју Града Новог Сада 14,6%, односно 756
газдинставабави се производњом воћа, док се 3,2%, односно 168 газдинставабави про–изводњом грожђа. Воће се производи на укупно 441 ћа, а производња грожђа се одвијана 254 ћа. Производњавоћа највише је заступљенана подручју Каћа где се производњаодвија на 110 ћа. Следи Ченеј на чијем подручју се производњаодвија на 42 ћа, а затим
и Петроварадини Кисач где се налази 37 ћа, односно 36 ћа под воћем.

Производња грожђа највише је заступљена на сремској страни Града Новог Сада.
Највеће површине евидентиране су на територији Петроварадина где се производњаодвија на 133 ћа, а следе Сремска Каменица са 81 ћа и Лединци и Буковац са 9 ћа,
односно 6 ћа под виновом лозом.

Највеће учешће има јабука која се гаји на укупно 160 ћа, што чини 36% укупних
површина под воћем на подручју града Новог Сада. Следи шљива која се производи на72 ћа, односно 16% површина, кајсија чија се производња одвија на 61 ћа, што чини14% површина, а затим и лешники орах који се производена 31 ћа, односно 28 ћа, што
чини 7%, односно 6% укупних површина у систему воћарске производње. Крушка и
трешња производе се на површинамакоје појединачно учествујуса нешто мање од 6%,
док остале врсте воћа које су видљиве на Слици 11. партиципирају са мање од 5% у
укупнимповршинамана којима се производи воће.

Слика 11. Површине под воћем на подручју града Новог Сада 2012. и 2017. године (хектара)

Крушка

Шљива

· 2017Кајсија
· 2012

Бресква

Јабука

0 200 400 600 800

Извор: Попис пољопривреде2012; РЗС 2013; Интерни подациПСС Нови Сад, 2017 .
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Највеће површине под кајсијом налазе се на подручју Ченеја где се производњаодвија на 11 ћа, што чини 18% укупних површина под овим воћем на подручју градаНовог Сада. Следе Петроварадин и Каћ са површином од 9 ћа, односно 8 ћа, док се
производња кајсије у осталим насељима одвија на значајно мањим површинама.

Иако подаци Пописа пољопривреде из 2012. године указују да се производња воћа
на подручју града Новог Сада одвијала на 441 ћа, теренски подаци са којима располажеПСС Пољопривредна станица Нови Сад за 2017. годину, показују да се овај вид
производње одвијао на знатно већој површини, односно на 927 ћа, што је за два путавише у односу на званичне податке Пописа.

Према подацима ПСС Пољопривреднастаница Нови Сад у 2017. години, највеће
површине биле су коришћене у производњи јабуке која се одвијала на 678 ћа, што чини
учешће од 73%. Следе бресква која се производи на 70 ћа, односно 7% површина,
кајсија чија се производњаодвија на 36 ћа, односно 4%, а затим и шљива и крушка које
се производе на 35, односно 31 ћа, што чини нешто мање од 4%, односно 3% укупних
површина које су ангажоване у производњи воћа на територијиГрадаНовог Сада.

Воћарско–виноградарска производња није организована кроз задруге односно
удружења, већ је организованана индивишалном нивоу кроз породичнагаздинства.

Агроеколошки услови за производњу воћа и грожђа значајно су повољнији на сремској
страни Града Новог Сада, односно насељима која припадају Фрушкогорском региону, а на
наведено највећи утицај има близина реке Дунав и нешто већа надморска висина. Због
повољних услова за производњу и мање опасности од измрзавања на наведеној страни Града
(Петроварадин, Буковац, Лединци, Сремска Каменица и Стари Лединци) препоручује се
производња кајсије, брескве и крушке, али и других воћних врста које су мање осетљиве.

У равничарском делу Града Новог Сада постоји опасност од раних пролећних
мразева па се препоручује производња лешника, ораха, јабуке, вишње и других врставоћа које су отпорније на флуктуације температурамогућих на овом подручју.

Од насеља која припадају равничарском делу града повољни услови за производњу чак
и воћних врста које су осегљивије на ране мразевеје Футог, аједан од разлога је непосреднаблизина реке Дунав која значајно утиче на микроклиматске услове који погодују произво-
дњи воћа.

Унапређење воћарско-виноградарскепроизводње ће бити олакшано уз:
• Набавку механизације и опреме за садњу, заштиту биља и наводњавање/одво-

дњавање за воћарску и виноградарску производњу, набавка механизације за во–
ћарско–виноградарску производњу (набавка висококвалитетних прскалица или ато–
мизера за заштиту од болести, корова и штеточина; набавка система са микропрска–
лицама за заштиту воћњака, винограда и расадника од измрзавања; набавка против-
градних мрежа и пратеће опреме; набавка система кап по кап).

• Избор оптималне структуре сортимента која је прилагођена агроеколошким
условима појединих насеља на територији Града Новог Сада, као и примена
квалитетног и сертификованог садног материјала у производњи.

• Обезбеђивање подршке произвођачима у процесу имплементације и сертификације
стандарда безбедности и квалитета производа.
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65. Сточарство
Иако постоје повољни природни услови за боље резултате у области сточарства,током последњих десет година, број условних грла по хектару пољопривреднеповршине у Републици Србији смањен је са 0,34 на 0,27. У Европској унији на 1 ћа

пољопривредне површине долази 0,78 условних грла што је преко 3 пута више него уСрбији. Такође, према подацима РАОЗТАТ–а, у већини европских земаља учешћеаутпута сточарства у укупној производњи пољопривредних добара и услуга је преко50%, док у Републици Србији у периоду 2007-2014. године просечно учешће аутпутасточарства у укупној производњипољопривредних добара и услуга износило је 30,8%,што је значајно мање у односу на земље ЕУ (Економски рачуни пољопривреде уРепублици Србији 2007-201450).

Према подацима Републичког завода за статистику укупан број говеда (закључноса даном 1. децембар 2013. године) у АП Војводини је износио 247.130 грла, што је за1,7 индексних поена мање него претходне године (Попис пољопривреде). Број свиња сетакође смањио за 6,9%, оваца за 3,2%, коза 25,6% а коња за 18,1%, док је једино кодживине дошло до повећања од 2,6 индексних поена (Табела 24.).

Табела 24. Бројно стање стокеу Војводини 2013. године

Година Говеда Свиње Овце Козе Живина Коњи
2013 247.130 1,198.872 247.352 44.704 11,069.967 5.358

Индекс
2013/2012 98,3 93,1 96,8 74,4 102,6 81,9

Извор: Информација о стању сточарске производње у АП Војводини, Привредна комора Војводине,Нови Сад, мај 2014. (РЗС).

Главни снабдевачи сточарским производима су мала и средња породичнапољопривредна газдинства (изузев живине), која су суочена са падом сточарскепроизводње (Сл. гласник РС, 30/2016). Током последњих десет година уочена је иконцентрација одређених сектора сточарске производње (пре свега, живинарства исвињарства) на ПГ правних лица и великим ПГ.
Према Попису пољопривреде из 2012. године, на подручју Града Новог Сада71,6% ПГ држи стоку. У структури ових газдинства највише је оних која гаје живину(79,7% газдинства), а која располажу са укупно 504.637 грла живине, као ипољопривредних газдинства која држе свиње (66,9% газдинства), при чему онарасполажу са укупно имају 47.624 грла свиња. Најмањи је удео газдинства која гајепчеле, 4,0%. Гајењем говеда бави се 10,4%, оваца 8,0% и коза 13,1% пољопривреднихгаздинстава.

Посматрано по насељима највећи удео газдинстава која гаје стоку у укупном бројугаздинстава (82,5%), има насеље Нови Сад 71,4%, а значајан број и удео газдинставакоја држе стоку је и у насељимаПетроварадин (17,75%), Кисач (15,7%), Ковиљ (13,3%)и Каћ (11,9%).

Учешће Града Новог Сада у Јужнобачкој области, са аспекта укупног броја стоке,креће се од 8,1% за говеда, преко 8,8% за овце, 14,3% за свиње, до 16,8% за живину,

50
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20,8%, за козе, и 23,9% за пчеле. У односу на укупан сточни фонд Републике, највећи
удео имају живина (1,9%), свиње (1,4%) и козе са 1,1% (Табела 25.).

Табела 25. Сточни фонд (број грла) и учешћеГрада Новог Сада у сточном фонду Јужнобачке
области и Републике Србије, 2012. године

, Говеда Свиње Овце Козе Живина Пчеле,
ТерИТОРИЈа

укупно укупно укупно укупно укупно пчел. друштва

Р. Србија 908.102 3.407.318 1.736.440 231.837 26.710.921 668.120

Јужн°бачка 47.537 332.512 52.632 11.969 3.004.507 22.617област

Град Нови Сад 3.853 47. 624 4.652 2.492 504. 637 5.411

Град Нови
Сад/Јужнобачка 8,1 14,3 8,8 20,8 16,8 23,9

област (%)

Град Нови
Сад/Р.Србија (%) 0,4 1,4 0,3 1,1 1,9 0,8

Извор: Попис пољопривреда2012. Пољопривредау РепублициСрбији, Београд 2013. и обрачун аутора

Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја на територији Града Новог Сада у 2017. години, дата је следећа структура
расположивогсточног фонда: број грла говеда 5.754, свиња 87.753, оваца и коза 7.069,
коња 405, живине 635.938 и број пчелињих кошница 14.052 (Сл. лист ГрадаНовог Сада
за 2016. годину). Са друге стране, подаци Пописа пољопривреде 2012. указују на
следеће бројно стање крупне и ситне стоке, и пчела на подручју ГрадаНовог Сада:

Говедарство - Град Нови Сад има укупно 3.853 грла говеда, која су у поседу 385
ПГ. Од тога, у приградском насељу Футог има 33 ПГ са 1.306 грла говеда, у
Ковиљу има 79 ПГ која располажу са 787 грла говеда, у Каћу 68 ПГ која укупно
имају 615 грла говеда, у Ченеју има 39 ПГ која укупно имају 313 грла говеда, док у
Кисачу 42 ПГ располажу са укупно 261 грлом говеда.
Свињарство - Град Нови Сад има 2.475 газдинства која укупно имају 47.624 грла
свиња. По израженој усмерености ка свињарству се издваја приградско
насељеЧенеј у којем газдинства држе укупно 30.288 грла свиња, затим Ковиљ са
423 ПГ и укупно 5.101 грлом свиња, Каћ са 332 ПГ и укупно 2.677 грла свиња, те
Кисач са 414 ПГ која располажу са укупно 1.737 грла свиња.
Овчарство - На подручју Града Новог Сада се налази укупно 4.652 грла оваца на
297 газдинстава. У оквиру приградских насеља предњачи Ченеј са 37 ПГ и укупним
бројем од 612 грла оваца, Ковиљ са 48 ГШ и 532 грла оваца, Бегеч са 22 ГП која
располажу са 482 грла оваца, односно Степановићево са 37 ГШ и 361 грлом оваца.
Козарство – На подручју Града Новог Сада 485 газдинства гаји укупно 2.492 грла
коза. Од тога у приградским насељима Ченеј има 30 ПГ која располажу са 473 козе,
у Кисачу 57 ПГ има укупно 388 грла коза, у Ковиљу 49 газдинстава располаже са
300 грла коза, док у Каћу 52 ГП има 186 грла, односно у Буковцу 51 ГП располаже
са 167 грла коза.
Живинарство ~ Са аспекта живинарства на подручју Града Новог Сада постоји
велики број газдинстава која су орјентисана на држање живине (2.955 Ш
располажу са 504.673 грла живине). Највећи број ГШ која гаје живину у
приградским насељима имају Каћ, 342 ГШ располаже са 134.368 грла живине,
Ковиљ са укупно 392 ПГ и 61.376 грла, Ченеј са 168 ГП и 127.133 грла живине,
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Футог са 178 ГШ и 17.706 грла живине, односно Степановићево са 205 ПГ и 15.214
грла живине.
Пчеларство · За гајење пчела постоје одлични природни услови на територији АП
Војводине. Ова грана пољопривреде је значајна, како због производње меда, тако и
због доприноса пчела у опрашивању у воћарству, виноградарству и повртарству.
Према Попису пољопривреде 2012. године на територији Града Новог Сада су
лоцирана 146 газдинстава која имају 5.411 пчелињих друштава.
Коњарство – Град Нови Сад има 89Ш са укупно 516 грла коња.

Слика ]2. Промена сточног фондау периоду 2016у односу на 2012. годину (%)

300%
7

250%

200%

150%

100%

50% 10% , [ . . .

Говеда Свиње Овце и козе Пчеле Живина

Према Програму подршке за спровођење пољопривредне политшсе и политике
руралног развоја на територији Града Новог Сада за 2017. годгишу (Сл. лист Града Новог
Сада, 14/2017) на подручју Града Новог Сада постоји 44 фарме за модеран узгој и смештај
стоке и то: 7 фарми за тов и узгој говеда, 4 фарме за узгој свиња, 6 фарми коза и оваца, 23
живинарске фарме и 4 инкубаторске станице.

Од тржишно препознатљивих произвођача меса и месних прерађевина на натшоналном
нивоу, на територији Новог Сада, у насељу Футог, лоцирана је сточна фарма Индустрије
меса „Магијевић" д.о.о.5 1, као и фарма свиња индустрије меса и месних прерађевина
„Неопланта“ а.д. Нови Сад.

На бази расположивихподатакаможе се дати следећа квалитативна оцена стања
сточарске производњена подручју ГрадаНовогСада:

Недовољно је развијена сточарска производња, посебно говедарска производња. У
производњи доминирају говеда Сименталске и Холштајн расе. Код Сименталске
расе бележи се пораст броја контролисаних грла за око 31%, док је код грла
Холштајн фризијске расе поменути раст износи око 20%. С обзиром на генетске
потенцијале Холштајн фризијске расе за производњу млека, просечна млечност у
стандардној лактацији је још увек на незадовољавајућем нивоу. У последњих 5
година просечна млечност контролисаних грла ове расе се није мењала, односно
налази се у стању стагнације. Код Сименталске расе приметан је благи пораст
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млечности у последњих неколико година. Може се рећи да постојећа генетска
основа кравауАП Војводини није у довољнојмери искоришћена, штоупућује на то
да више пажње треба посветити кориговању утицаја парагенетскихфактора
(побољшање исхране, система држања као и начина муже) и поправљању
фармског менаџмента. Јошједан од проблема у говедарској производњије и мали
број музних грла по једном пољопривредном газдинству. Производња квалитетног
јунећег меса може бити добра шанса за пољопривреду АП Војводине због
постојања велике тражње у државама ЕУ за овим производом, те одличним
природним ресурсима који постоје на овом подручју. Иако последњих неколико
година вредност извоза говеђег меса расте, она је још увек за потенцијале који
постоје у Војводинијако мала. Поред дугог периода това (12-15 месеци), и велике
осцилације у цени сточних хранива, енергената и јунади представљају
лимитирајуће факторе производње који чине пољопривреднике несигурним са
аспекта уласкау поменутулинију сточарске производње,.

• Једна од битних карактеристика свињарства је капацитет за веома брз развој,
односно брзо обнављање производње. Међутим, многи суразлози за незадовољство
у производњи квалитетног свињскогмеса, а пре свега смањено домаће и изгубљено
светско тржиште, као и ниска куповна моћ локалног становништва, слаба
повезаност сточараи прерађивача, те недовољно и споро обнављање и унапређење
расног састава стоке. Упркос свему постоје фарме свиња које у корак прате
савремену технологију и постижу врхунске резултате у производњи товљеника
(висини прираста и трајању това).

• Са аспекта овчарства на територији Града Новог Сада последњих година дошло је
до промене у броју оваца, као и израженије интересовање фармера за генетско
оплемењавање стада увођењем продуктивних, племенитих раса оваца, првенствено
намењених за производњу меса. Међутим, велики број оваца сеузгаја за подмирење
властитих потреба или овчарство представља допунску делатност, док се код
мањег броја стада остварује битнија економска добит (газдинства код којих
овчарство представља основну делатност газдинства). Највећи број оваца се гаји
због производњемеса Оагњетине), док сеумањем броју онемузу, при чему се млеко
или прерађује првенствено у сир на газдинству или се продаје малобројним
млекарамакоје врше откуп овчијегмлека.

• Такође, присутно је повећање броја коза, које прати већу потражњу за производима
козарства. Свеје више млекара које прерађују козје млеко у квалитетне козје сиреве
за домаће тржиште и извоз. Међутим, упркос повољним природним условима број
коза је и даље минималан, а обим производње за тржиште занемарљив. Уразвоју
козарства основни акценат ће бити на повећању броја коза и већем обиму
производње по грлу, при чему ће се гајење коза изводити на полу интензиван,
односно гдеје могуће на интензиван начин производње.

• Иако се живинарством бави велики број газдинстава са територије Града Новог! Сада, те иако се издвајају значајна средства у ову производњу оно је ипак у глобалу
запостављено. На основу података Управе за аграрна плаћања о Броју захтева за
подстицаје од стране ПГ на подручју Града Новог Сада, живинарство је обухваћено
само подстицајима за приплодне родитељске кокошке тешког и лаког типа, при
чему се за текућу годину (2017.) није пријавило ни једно газдинство (за 2015. је
субвенционисано 4, односно за 2016. Годину 3 газдинства).

8 На основу претходног, приоритетне активности у области развоја сточарства
Града Новог Сада везане су за: укрупњавање газдинстава и регистрацију фарми,
унапређење расног састава стоке, опремање фарми објектима за смештај стоке и
складиштење кабасте сточне хране, примену правила добре пољопривредне праксе за
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управљање стајњаком, испуњавање стандарда безбедности хране у објектима за
складиштење и прераду млека, и слично.

За реализацијуових активности неопходно је на националном нивоу осигурати: (а)
континуитет директних плаћања пољопривредницима, (б) већу заступљеност мера
руралног развоја усмерених на унапређење физичких ресурса пољопривредника за
унапређење конкурентностии достизање стандарда квалитета, (в) стабилизацију цена и
дохотка (регулисање тржишта) у периоду тржишних поремећаја и слично. Значајна ће
бити и доступност подршке пољопривредним газдинствима кроз ИПАРД 11 програм ,

као и доступност повољних банкарских кредита или других финансијских извора.
Поред тога, потребно је и да произвођачи искажу спремност да инвестирају и
примењују нова технолошка решења и мере добре пољопривредне праксе, односно
ускладе своје производне напоре са ЕУ стандардима у циљу добробити животиња,
хигијенских захтева и одлагања стајњака.

Мере подршке сточарској производњи Градске управе Новог Сада - Градска управа,
кроз Програм мера за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
територију Града Новог Сада, континуирано пружа подршку сточарској производњи.

Иако постоје подетицајне мере за унапређење сточарства (одгајивачки програм) у
износу од 30–80% извршених улагања, присутан је мали број предатих захтева од стране ГШ
са подручја Града Новог Сада током 2017 године: за механизацију и набавку грла - 2 ГШ, за
млеко – 28 ГШ, за квалитетне приплодне краве – 4 ГШ за кошнице - 50 ГШ, за тов јунади – 21

ГП, за тов свиња – 32 ПГ, односно самоједно газдинства за тов јагњади.

У сточарској производњи предвиђена су и директна плаћања, а у зависности од врсте
подстицаја карактеришу их следећи максимални износи: код премије за млеко, 7

динара/литар, за квалитетне приплодне млечне краве, 20.000 динара/грло, за квалитетне
приплодне овце и козе, 7.000 динара/грло, за квалитетне приплодне крмаче, 5.000
динара/грло, за родитељске кокошке тешког типа, 60 динара/грло, за родитељске кокошке
лаког типа, 100 динара/грло, за родитељске ћурке, 300 динара/грло, за квалитетне приплодне
матице рибе шарана, 500 динара/матица, за квалитетне приплодне матице рибе пастрмке,
300 динара/матица, за тов јунади, 10.000 динара/грло, код това јагњади, 2.000 динара/грло,
код това свиња, 1.000 динара/грло, за краве дојиље, 20.000 динара/грло, за кошнице , 500
динара/кошници, код производње конзумне рибе, 7 динара/кг.

Пчеларство - Природни услови на подручју Града Новог Сада су одлични за гајење
пчела о чему сведочи број пчелињих друштава и појачана активност везана за овај

секторпољопривреде. На подручју Града пописано је 5.411 пчелињих друштава, што чини
четвртину пчелињих друштава у Јужнобачком округу. Највише пчелињих друштава
налази се у насељу Нови Сад (1.170), те у насељима Ветерник (679), Сремска Каменица
(554) и Стари Лединци (542). Укупно 60 газдинстава из поменута четири насеља држе 54%
пчелињих друштава на подручју Града Новог Сада. Са овог подручја потичу и познате
војвођанске породице са дугом традицијом у пчеларству, чији су производи
препознатљиви на националном тржишту

Последњих година пчеларство заузима све значајније место у пољопривреди овог
подручја, а највише активности усмерено је ка производњи и промовисању липовог
меда са Фрушке Горе, чије је географско порекло законом заштићено53.Овај мед, који у

52 Пчелињак Воргић, затим Владимир иМарија Хуњади и други.
3 У периоду 2013–2015. године реализован је пројекат Липов мед за одрживи развој Дунавског

микрорегиона, финансиран од стране ЕУ и Аустријске развојне агенције у оквиру програма Социо-економски
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себи садржи велики проценат полена и нектара липе, који му дају специфичан и
оригиналан укус, на тржишту достиже већу цену у односу на друге врсте меда. За
овакав статус пчеларства и меда са овог подручја, у великој мери заслужно је друштво
пчелара „Јован Живановић“ из Новог Сада, које има дугу традицију и чија је главна
функција повезивање, едукацијаи информисање пчелара.

Од промотивних активности познате су фестивал меда у Новом Саду и сајам
пчеларства. Фестивал меда у Новом Саду одржава се већ 23 године и окупља велики
број излагача, произвођача меда и других пчелињих производа, као и произвођача
опреме за пчеларство. Фестивал је познат и по избору тзв. краљице меда, титуле која се
сваке године додељује женама за њихов допринос у области пчеларства. Такође, у
Новом Саду се већ 7 година заредом одржава и сајам пчеларства, који окупља велики
број пчелара из земље и света.

6.6. Органска пољопривредна производња и прерада
Сектор органске пољопривреде у Републици Србији регулисан је Законом о

органској производњи (Сл. гласник РС, 30/ 10). Овај закон прате и Правилник о
контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње
(Сл. гласник РС, 48/11), као и Правилник о изменама и допунама правилника о
контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње
(Сл. гласник РС, 40/12) који детаљно регулишу сва питања која се односе на методе
органске производње, контролу и сертификацију, прераду, складиштење, транспорт,
промет и обележавање органских производа. Систем контроле органских производа у
Србији је успостављен по угледу на систем контроле који је прописан регулативама
Европске уније (Уредба Савета, бр. 834/2007 и Уредба Комисије, бр. 889/2008).

Подстицаји за органску производњу у Републици Србији су уведени 2004. године, али
су тек 2014 године, доношењем Правилника о коришћењу подстицаја за органску
производњу (Сл. гласник РС, 38/13), јасно дефинисане врсте подстицаја, услови, начин и
обрасци захтева за остваривање права на те подстицаје и максимални износи подстицаја по
кориснику и по врсти поједине мере.

У оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Дирекција за
националне референтне лабораторије, односно Група за органску производњу води
базу података о органској производњи. База података се формира на основу годишњих
извештаја о органској производњи састављених од стране овлашћених контролних
организација. На основу ових података из 2015. године, површине под органском
производњом (сертификоване и површине у процесу конверзије) захватају 15.298 ћа,
што чини 0,44% укупних обрадивих површина у Србији. У оквиру сточарства, методом
органске производње (укључујући и период конверзије) обухваћено је највише грла
оваца (4.848 грла) и говеда (2.746 грла). Према истом извору, површина под органском
производњом и број произвођача који се баве овом производњом расту из године у
годину, а повећава се и количинаи вредност извоза.

Према подацима Пописа пољопривреде 2012., ниво насеља, од укупног броја
пописаних газдинстава у Граду Новом Саду (5.173) само се њих 11 бави органском
производњом. Површине под органском производњом захватају 86,05 ћа (сертификоване
површине захватају 28,44 ћа, површине у процесу конверзије 57,61 ћа), што је 0,2 % од

развој Дунавске регије у Србији. Основни циљ Пројекта био је повећање тржишног удела липовог меда
фрушкогорских пчелара, изузетног квалитета и аутентичног укуса. Овај пројекат освојио је прву награду на
такмичењу Европске комисије за нај бољу идеју у промоцији предузетништва за 2016. годину у Словачкој.
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укупно коришћеног пољопривредног земљишта. Насеља где су идентификоване значајније
површине за органску производњу су Фугог (33,85 ћа), Кисач (31,97 ћа) и Ченеј (16,72 ћа).

У систему органске пољопривредена подручју Града највише се гаје жита (45,35
ћа) и поврће (35 ћа). Највећа производња органских жита одвија се у насељима Футог
(32,75 ћа) и Ченеј (10,1 ћа), док је готово целокупна производња органског поврћа
смештена у Кисачу (29,47 ћа). Гајење махунарки (3 ћа), воћа (2,87 ћа), ливада и
пашњака (1,1 ћа), као и органског кромпира (0,25 ћа) је знатно мање заступљено.

Гајење стоке према принципима органске пољопривреде у Граду Новом Саду је
веома слабо заступљено.На подручју Града гаје се 44 грла говеда, 92 грла оваца и коза
и 195 грла живине. На нивоу насеља нема евидентираних података 0 (Број грла стоке
која се гаји применом метода органске производње (подаци су скривени) 4.

Органски произвођачи су углавном окупљени око Удружења "Органски Сад–Нови
Сад", са циљем заједничког наступа на тржишту, повећања производње и промоције
органских производа. Чланови Удружењасвоје производе продају хипермаркетима, као
и на Рибљој пијаци, где им је ЈКП "Тржница" доделило 8 тезги које су видно обележене
и назване "Органска улица". Продаја органских производа врши се суботом ујутру. У

понуди је пре свега сезонско воће и поврће, док једно газдинство из Футога током 2017.

године очекује сертификат и за сушено воће.

Један од највећих произвођача органске хране на подручју Града Новог Сада, али
и Србије уопште, јесте породица Возар из Кисача. Газдинство се првенствено бави

производњом поврћа и то од 1990. године, што их и чини препознатљивим. Палета
поврћа укључује све купусњаче од којих посебан значај има броколи, затим тиквице,
лукови, блитва, спанаћ. Производња се тренутно обавља на 13 ћа, од чега 10 ћа

сопственог земљишта док се 3 ћа узима у закуп. Оријентисани су само на домаће

тржиште, али би уз већу подршку државе своје производе могли да пласирају и на
инострано тржиште. Пласман производа се врши у хипермаркетимаУниверекспорт и

Меркатор, као и преко трговаца у Београду. На газдинству се врши и полупрерада
органских производа, која међутим није сертификована, а највише се произв0ди салата
од цвекле и кисели купус, нешто мање кувани парадајз и рендана бундева. Породица
Возар истиче да има велику подршку Града и Пољопривредног факултета -

Универзитета у Новом Саду.

Градска управа за привреду пружа јаку финансијску подршку сектору органске
производње. Наиме, трошкови који се односе на семенски и водни материјал дозвољен
за употребу у органској производњи, затим контролу земљишта и плодова, као и

сертификаиију финансирају се у максималном износу до 100%. Поред тога,
инвестиције које се односе на органску производњу, а део су свих осталих мера
руралног развоја, финансирају се у износу до 50%. Укупан износ средстава за
подстицаје у органској производњи у 2017. години већи је за 30% у односу на 2015. и
2016. годину (Табела 26.).

Од 2016. године Град подржава органске пољопривредне произвођаче и путем
субвенционисања неопходне опреме у органској пољопривредној производњи (мреже за
засенчење, траке за наводњавање кап по кап, фолије за малчирање и слично).

54 .У складу са Законом о званичн0ј статистици и заштити индивидуалнихподатака, ови подаци (са
три или мање од три газдинства)су сакривени, односно приказани словом „П“.
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Табела 26. Планиране мере и финансијскасредстава за спровођење пољопривредне политике и
политике руралногразвоја на територијиГрада Новог Сада

Мере 2015 2016 2017

Мере директнихплаћања 7.000.000 3.350.000 2.000.000

Мере руралногразвоја 5.043.282 6.650.000 12.420.000

Органскапроизводња 1.500.000 1.500.000 2.000.000
Остале мере 1.100.000 · 1.250.000

Укупно 13.143.282 10.000.000 15.670.000

Извор: Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја натериторији Града Новог Сада за 2015., 2016. и 2017.

Захваљујући природно–географски ресурсима и друштвеним карактеристикама Град
има веома снажне потенцијале за развој сектора органске производње. Велику подршкуразвоју овог сектора пружа Градска управа за привреду, кроз субвенционисање различитихсегмената производње, али и Пољопривредни факултет у Новом Саду кроз сталне едукације.Тежња је да се у наредном периоду ради на повећању пољопривредних површина са
органским производима и популаризацији, органске и контролисане производње на
територији Града.

6.7. Агротехничка опремљеност: механизација и опрема
Пољопривреду Србије последњих деценија осликава диференцијација и

раслојавање сеоског становништва, које је главни носилац пољопривредне производње.Појавили су се произвођачи који имају већу економску моћ, која им омогућава да прате
савремена технолошка достигнућа, како по питању коришћења нове опреме тако и успровођењу нових технологија. У другој групи су они сиромашнији, без довољно
средстава за озбиљну промену, а таквихје у Србији велика већина (Радивојевић, 2014).

Проблеми које пољопривредници у Граду Новом Саду имају у домену
пољопривредне механизације, слични су оним проблемима које имају
пољопривредници на подручју целе Републике Србије, а најзначајнији су следећи:

• структура и експлоатациони век постојеће механизације у неким гранама
пољопривредне производње је неповољан. Технолошки застарео и непоуздан,постојећи машински парк, посебно у заштити гајених култура у свим видовима
пољопривредне производње, може ову грану озбиљно угрозити;

• неповољни банкарски кредити за куповину нове механизације;
• недовољна сарадња пољопривредника на плану коришћења заједничке

механизације (неразвијени тзв. машински прстенови), чиме би се трошкови
механизације значајно могли смањити, а економски ефекти повећати.

Према подацима Пописа пољопривреде из 2012. у Граду Новом Саду је
евидентирано: 532 једно–осовинских трактора; 3.781 дво–осовинских трактора и 348
комбајна. Код прикључнихмашина регистрованоје следеће: 547 берача кукуруза, 3.094
плугова, 1.115 тањирача, 1.607 дрљача, 1.700 сетвоспремача, 201 ротофреза, 1.532
растурача минералног ђубрива, 108 растурача стајњака, 1.216 сејалица, 1.800
прскалица, 3.803 приколица и 485 косилица. У просеку свако пољопривредногаздинство у Новом Саду располаже са 4,2 јединица прикључних машина и опреме (3,9
просек за Републику Србију), што је нешто повољније у односу на национални просек.
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Са друге стране, просторна дистрибуција пољопривредне механизације (Табеле З., 4. и
5. у Анексу) показала је да су насеља са највећом агротехничком опремљеношћу: Кисач,
Ковиљ, Футог, Каћ и Буковац. Истовремено, најмању агротехничку опремљеност имају:
Ветерник, Лединци и Стари Лединци (Попис пољопривреде 2012, Пољопривредна
механизација, ниво насеља). За остала насеља се може рећи да имају просечну агротехничку
опремљеност уз одређено осцилирање броја пољопривредне механизације по насељима.

Пољопривредни произвођачи би требали да ојачају сарадњу кроз формирање
машинских прстенова. Машински прстенови пружају својим члановима бројне
предности и омогућавају да дође до раздвајања пољопривредника у две основне
категорије: (1) оне који примају услугу и (2) оне који те услуге пружају. Оваквом
диференцијацијом дошло се до даваоца услуга који су уско специјализовани само за
поједине операције, тако да је квалитет пружених услуга на највишем нивоу.
Последично, максималним искоришћавањем механизације, цена тако пружених услуга
је нижа, а примаоци услуга могу да се посвете другим проблемима у својој
пољопривредној производњи (инпути, пласман производа).

Правилно коришћење нове и правилан избор пољопривредне технике, која прати
савремена научна достигнућа, доприноси скраћењу агротехничких рокова извођења
радова, али и знатно смањује енергетске инпуте. Савремена пољопривредна произ-
водња у Граду Новом Саду не може се остварити без продуктивне механизације, а
основни услов за коришћењетаквих машина је обезбеђење упослености, добра органи–
зација рада, обученост руковаоца, тачно дефинисаниодноси. Управо машински прстен
пружа својим члановима све ове предности. У развијеним земљама користе предности
оваквог начина организовања и подстичу рад машинских прстенова, а пружене услуге
на овај начин нису опорезованеи сматрају се уговореном производњом.

Креирањем машинских прстенова остварила би се ефикаснија производња услед
рационалнијег коришћења постојећих ресурса, при чему се стварају услови да
пољопривредници који су се специјализовали за давање услуга, прерасту у приватне
предузетнике којима је то доминантан извор прихода, што се нарочито односи на скупу
пољопривредну механизацију.

6.8 Складишни и дорадни капацитети и објекти
Складишни и дорадни капацитети на подручју Града Новог Сада анализирани су

на основу података Пописа пољопривреде 2012., за ниво насеља (Табела 6. у Анексу).
Силоси, амбари, кошеви за кукуруз:

• Евидентирано је 28 пољопривредних газдинстава која поседују сипосе, као и 60
објеката укупног капацитета 147.341 1. Највеће капацитете силоса имају следећа
насеља: Ченеј (106.225 г), Нови Сад (18.091 13) и Ковиљ (19.890 1);

• Што се тиче амбара, 183 пољопривредних газдинстава поседује амбаре (укупан
број амбара је 206). Највећи укупан капацитет лоциран је у Лединцима (11.219 тз),
а затим у Каћу (2.930 шз), Сремској Каменици (2.055 ш3) и Ковиљу (1.821 шз);

• Кошево за кукуруз има 3.380, а највише их је у насељима Кисач, Ковиљ, Каћ,
Степановићево.

Објекти у сточарству:
• Објекти за смештај говеда — 893; капацитет: 10.212, број места;
• Објекти за смештај свиња – 5.362; капацитет: 77.743, број места;
• Објекти за смештај кокошака носиља – 2.140; капацитет: 553522, број места;
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• Објекти за силажу пописани су код 23 пољопривредна газдинства, укупног
капацитета 15.022 1113 (укупан број ових објеката је 29). Највећи укупан капацитет
објеката лоциран је у насељу Ковиљ (9.581 тз), а затим следе: Кисач (3.307 шз),
Руменка (1.050 тз), Футог (796 тз).

Хладњаче. Број хладњача у Граду Новом Саду износи 29, а око 73% укупних
капацитета хладњача код пољопривредних газдинстава регистровано је у насељу Бегеч
(16.690 шз). Затим следе насеља Руменка (2.788 шз), Каћ (1.593 тз), Футог (1.102 тз), Ченеј
(640 шз), Нови Сад (74 шз) и друго.

Сушаре се евидентирају код 18 пољопривредних газдинстава, укупног капацитета
8.378 шз. Анализа просторне дистрибуције капацитета сушара указује да је чак 96% од
укупног капацитета лоцирано у насељу Ковиљ (8.023 шз). Преостали капацитети сушара
налазе се у насељима: Ченеј (114 тз), Ветерник (100 тз), Футог (75 тз), Кисач (33 тз) и
Бегеч (15 тз).

Машина за калибрирање, ват/умирање и паковање има укупно 20, при чему је њих 8
старије од 10 година. Капацитети су лоцирани у следећим насељима: Бегеч (3), Каћ (1),
Кисач (2), Нови Сад (2), Руменка (1), Степанићево (3), Футог (5) и Ченеј (3).

Сходно таквим потенцијалима, иако складишни и дорадни капацитети у Граду Новом
Саду постоје, мора се радити на њиховој даљој изградњи, куповини и проширењу, јер се
тиме повећава квалитет производа и олакшава пласман.

6.9. Прерада пољопривредних производа
Прерада пољопривредних производа има велики значај за укупну ефикасност

пољопривредне производње, за што већу валоризацију производа, снабдевеност стано–
вништва довољним количинама здравствено безбедне и квалитетне хране, као и извоз
специфичних прехрамбених производа. Унапређење активности усмерених на додава–
ње вредности локалним производимачини важну компоненту стратегије коју би сектор
пољопривреде требало да развије како би одговорио на тренутне и будуће тржишне
изазове. Такве активности могу бити начин да агросектор искористи могућности
изразито динамичне природе европског тржишта за пољопривредне производе.

На богатој примарној пољопривредној производњи региона развила се и снажна
прехрамбена индустрија, чија су представништва у великом броју регистрована уНовом Саду. Предузећа и компаније из сектора прехрамбенеиндустрије, способне су за
финализацију производа по високим стандардима, који су намењени домаћем тржишту
и извозу. Главни програми прехрамбене индустрије, који сировине добијају из
примарне пољопривредне производње су програми производње брашна, јестивог уља,
шећера, прераде поврћа и воћа, млека и производа од млека, кондиторских производа,
безалкохолних пића, сокова и многи други програми из области тзв. секундарне
производње (Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја на територијиГрадаНовог Сада за 2016. годину)

У преради пољопривреднихпроизвода постоји већи број привредних субјеката:
• Житарица (Данубиус д.о.о., Акционарско друштво хлеб, ПИП д.о.о., Тгтсит МЗМ

Сошрапу д.о.о., 1111 Сотрапу д.о.о.);
• Уљарица (Уљарице–Бачка д.о.о.);
• Шећерне репе (Суноко д.о.о.);

Прерада меса (РПИ Матијевић д.о.о., Неопланта а.д., д.о.о. Штранд, Вјз Тгаое д.о.о.,ИМ Матић д.о.о., Динамика д.о.о., ЗаКап Сотегсе д.о.о., Ваћу ћееГ, МПсат Гооа 2015,
КВК д.о.о., Вешатк д.о.о.);
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Млека (М1е1(ага Еносогр д.о.о.);
Воћа и поврћа (Аретол д.о.о., Лучић–Пригревица а.д., Рапопјја аоџа Гоод д.о.о., Рету
Гат11у д.о.о., Сарогјопе УегетПс д.о.о.);

• Зачинског биља, чаја и кафе (Маск/а] д.о.о., Арома зачини д.о.о., Мећава д.о.о.,Алимента Ветерник д.о.о., Продако д.о.о.);
• Безалкохолних пића и сокова (ВВ Мјпачиа д.о.о., Парк систем д.о.о.);
• Производњахранеи концентратаза животиње(Гененд.о.о., Агростепд.о.о., Дрен д.о.о.).

'Данубиус д.о.о. ", чланица Делта Холдинга, располаже
· * силосом капацитета 65.000 тона и модерним млином којивапџђ'ЏБ произведе дневно 300 тона брашна различитих врста, за све„„“ намене. "Данубиус" послује у складу са захтевима стандарда

НАССР и РЗЗС 22000, чиме је обезбеђен и гарантован квалитет
производа и услуга (“шибанџћ1џ5.г5/о-пата).

"Уљарице-Бачка д.о.о. " је предузеће за пољопривредну
производњу, кооперацију и промет. Предузеће се тренутно
располаже са око 2.500 ћа обрадивог земљишта (у власништву
и закупу), на ком производи пшеницу, јечам, кукуруз,
сунцокрет и соју. У плану је повећање обрадивих површина и
обима производње у скоријем периоду.

"Суноко д.о.о. " послује у оквиру холдинга "МК Стоир",
има три фабрике шећера (у Врбасу, Пећинцима и Ковачици) и
највећи је домаћи произвођач и извозник шећера. Чланице
компаније, у току једне сезоне прераде око 2 милиона тона
шећерне репе, која се сеје на више од 40.000 ћа обрадиве
површине из чега се, на годишњем нивоу, произведе скоро
300.000 тона шећера (штивопоКотз/Котрапћја/о–пата/у

Сим Шкот зивлм

Предузеће за производњу и промет Индустрија меса
“Матијевић„ је организовано као друштво са ограниченом
одговорношћу. Основна делатност предузећа је производња и
промет меса и месних прерађевина. У свом саставу има 30
привредних друштава из области пољопривреде, трговине и
угоститељства. ИМ Матијевић д.о.о. заједно са тим предузећима
чигш један конгломерат, који обједињује 2.400 запослених и

простире се на око 19.000 ћа обрадивог пољопривредног земљишта у власништву на
територији покрајшче Војводине, а са државним земљиштем у закупу, обрађује се укупно
око 31.000 ћа пољопривредног земљишта (тоа/АнанјеИстз/о-патад. П саставу Ш
„Матијевић“ је пословна јединица „Планта“ (раније у саставу „Дијамант аграра“). На имањуове пословне јединице обрађује се 1.580 ћа и доминантно се узгајају житарице (пшеница и
кукуруз), али и соја, шећерна репа уљана репица. Велике површине под системима за
наводњавање (980 ћа) и примена агротехничких мера обезбеђују високе и стабилне приносе
ратарских култура. На имању је регистрована и велика фарма товних јунади, капацитета1.150 грла у тову, а релативно скороје изграђено и подно складиште капацитета 1.500 тона°5 .

55
шшш.уоџшое.сот/шагсћ?у=о)ИтЗН-ОЛКз; 11Пр://1)1Г.г5/2015/04/тапјеујс–Кирјо–ојјатапг–аогаг-од–

гооопса; интервју са управником имања Рајком Керкезом
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Индустрија меса "Неотанта а.д. " је један од водећих
лидера на домаћем тржишту у производњи месних
прерађевина. Компанија поседује сопствену фарму свиња, једну
од највећих у региону са годишњом производњом од око 40.000
товљеника, за које храну производи на око хиљаду хектара. Од
октобра 2007. године Неопланта је у саставу компаније Нелт
(ишлеошататзј.

"Аретол д.о.о. " послује у области производње и прераде
широког спектра замзнутог воћа и поврћа. У оквиру компаније
се налазе пет производних погона за производњу дубоко
замрзнутог воћа и поврћа са капацитетом већим од 20.000 тона
које се налазе у Новом Саду, Ади, Молу, Фекетићу и Змајеву.

Сировином се снабдевају откупом од пољопривредних произвођача, са поља која се налазе
у близини погона. Највећи део производње се извози на инострана тржишта, у Европску
унију, Русију и земље бивше Југославије (шишагето!.сот/зт/о-агетОШ).

Компанија "Мата!"производи лековито и ароматично
биље на око 435 ћа, од чега је око половина у власништву, око
100 ћа у најму, а остало производе кооперанти. Преко 80%
производње се извози. Компанија има 25 стално запослених
радника, а у сезони се ангажује додатна радна снага.
(шиштасуа1.гз/ћтт1/о%20патаг.ћтт1).

Један од најпрепознатљивијих производа у сектору
производње и прераде у Новом Саду јесте Футошки свежи и
кисели купус, који је 2014. године добио ознаку географског
порекла. Носилац ознаке географског порекла било је Удружење
произвођача и прерађивача футошког купуса и футошког киселог
купуса "Футошки купус" у ком је осим 150 произвођача,

·· регистровано и шест прерађивача од којих су два прерађивача
регистрована као деогшчарска друштва, а остали организују производњу на породичном
пољопривредном газдинству. Иначе, право коришћења ознаке географског порекла данас
шиа само један прерађивач, који има сертификовану производњу футошког киселог купуса.У оквиру прераде, у понуди је за сада једино кисели купус, који се пакује у облику главрше,
рибанца и листа, док се расол не продаје. Знатне количине Футошког киселог купуса извозе
се у Немачку, Француску, Велику Британију, Аустралију као и САД (Институт за
прехрамбене технологије, 2007).

· ,
***“;ЧЈ

_ %

Иначе, на глобалном тржишту расте тражња за високовредним производима (нпр.“био" или ““еко“ храна) са специфичним националним или регионалним обележјима.
Додавање вредности производу врши се кроз задовољењепотреба потрошача (доступ-
ност, величина, квалитет, паковање, изглед) за које је он спреман да плати вишу цену,
или кроз истинску трансформацијусировина (нпр. прерађевине од меса и млека). Поред
захтева дефинисанихзаконским и подзаконским актима у области безбедностии квали–
тета хране, ови производи испуњавају и додатне услове, било да су они дефинисанијав–
ним или приватним стандардима (нпр. производи из система органске пољопривреде,
производи са ознаком географског порекла и слично), (Додати вредност производима,
2012).
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6.10. Тржишни ланац пољопривредних производа
Тржишни ланац у пољопривредно прехрамбеном сектору Србије карактеришенедовољна хоризонтална и вертикална интегрисаност тржишних субјеката, недостатак

уговорне производње, уситњеност понуде у примарном сектору (присуство великогброја малих произвођачаса нестабилном понудом по обиму и квалитету), кратак ланацвредности пољопривредних производа (продаја примарних производа, без додавањанове вредности), што све доводи до тога да је велики део примарног секторапољопривреде искључен из комерцијално оријентисаногпољопривредно-прехрамбеногланца (Сл. гласник РС, 85/ 14).
Нови Сад има велики број тржишно оријентисаних пољопривредних произвођачаи велики број регистрованих откупних места 6. Повољан географски положај, посебноса аспекта близине регионалних центара и саобраћајне приступачности овим центрима,пружа низ предности за пољопривреднепроизвођаче, пре свега са аспекта: (а) високогкапацитета тржишта (висока и платежно јака тржишна тражња), (б) близине

прерађивачких капацитета, односно прехрамбене индустрије, (в) трговинских ланаца,(г) складишних капацитета, (д) дистрибутивних центара, (ђ) кванташких и зеленихпијаца. Ипак, тржишни ланац је кратак и нема довољно активности у сегментудодавања вредности производима кроз прераду, маркетинг, брендирање, ознакегеографског порекла и слично. У наставку се дају канали пласмана значајнијих
пољопривредних производана подручју Града Новог Сада.

Ратарске културе. Ратарска производња је доминантна, а ово тржиште каракте–рише берзански карактер, велики број пољопривредних и других предузећа и земљора–дничких задруга који се баве уговарањем и/или откупом ратарских култура, као и вели-ки број других правних лица у области трговине, прераде и извоза (фабрике сточнехране, млинови и слично), који се такође јављају као купци ратарских производа. Пос–ловна повезаностпримарних пољопривредних произвођача са откупљивачима(органи–затори производње) заснива се углавном на нивоу уговарања заједничке производње(кооперације) или уговарања меркантилне производње за паритегну размену за про–изводне инпуте. У овим пословним аранжманима пољопривредни произвођач честонема адекватну заштиту од ризика ценовних померања.
Повртарске културе. Пласман поврћа на сектору породичних пољопривреднихгаздинстава није организован и пољопривредници углавном индивидуално пласирајуповрће на пијацама (кванташка, зелена). Посматрано по врстама поврћа (купус,шаргарепа), по којима је Нови Сад најпознатији, може се закључити следеће:57

• Купус. Од укупне произведене количине купуса око 10% иде у прераду, а остало сепласира у свежем стању на домаћем тржишту (посредством хипермарксга) и зем-љама окружења. Пласман овог купуса је доста променљив и у зависности од годинеи потражње, извоз у земље окружења креће се од 10 до 30%, па чак и више у некимгодинама. Што се тиче киселог купуса, од укупне производње, око 40% пласира сена инострано тржиште (земље окружења), а 60% на домаће (посредством хипер–маркета). Канали којима се извоз одвија су углавном одређене везе са дијаспором.• Шаргарепа. По производњи шаргарепе позната је 033 „Бегечки повртари“, из Беге–
ча, која на инострано тржиште извози чак 70% овог поврћа (Бугарска, Хрватска,

56 Регистар откупљивача и откупних места где се врши откуп пољопривредних производа и домаћихживотиња од пољопривредних произвођача за 2017. годину, база Министарства трговине, туризма ителекомуникација, Шр://п1п.воч.гз/с10шп1оас1/Кедјзтах20 170804.р(1Г.7 Подаци Удружења "Футошки купус" из Футога и 033 „Бегечкиповртари“, Бегеч.
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Црна Гора, Босна и Херцеговина и слично). На домаћем тржишту, које учествује са
око 30%, пласман се најчешће уговара преко хипермаркета и мањих трговинских
кућа. Пласман другог поврћа организован је пре свега преко домаћих хипермаркега.

Производњавоћа и грожђа. У овој производњи велики број газдинстава искљученје из комерцијално оријентисаног пољопривредно-прехрамбеногланца, због малогобима производње, односно уситњености понуде и разједињеностипроизвођача. Нема
уговорних односа произвођача са откупљивачима и прерађивачима, а пласман воћа и
стоних сорти грожђа у највећој мери је усмерен ка кванташким и зеленим пијацама, као
и мањим трговинским радњама.Што се тиче винских сорти грожђа оне се користе за
производњу вина и ракије на газдинствима или се тржишни вишкови износе на
тржиште.

Сточарство је у Граду Новом Саду слабо развијено. Породична пољопривредна
газдинства која се баве млечним говедарством склапају уговоре са млекарама, а у плас-
ману стоке изостаје уговорна повезаност пољопривредних произвођача и откупљи–
вача/прерађивача (нема организованог откупа). Пласман стоке је индивидуалан и
усмерен ка сточним пијацама, кланицама, а један проценат овог тржиштаје у зони сиве
економије.

Што се тиче производа који имају ознаку географског порекла (заштићено име
порекла) и где произвођачи сертификју'у производњу, а то су футошки свеж и кисели купус
из футошког атара и фрушкогорскилипов мед са подручја Фрушке горе, може се истаћи58:

• Од укупне количине произведеног футошког купуса 15% се преради, а остало се
пласира као свеж производ, доминантно на домаћем тржишту. Канали пласмана су
различити, од легалних до оних у сивој зони, а појава која карактерише овај сегмент
јесте тешка злоупотреба имена футошки купус. Што се тиче пласмана киселог
футошког купуса, извоз учествује са 20%, а домаће тржиште са 80%. Канали којима
се врши извоз су у вези са дијаспором или преко посредника, а на домаћем
тржишту пласира се преко трговинских ланаца;

• Интересовање купаца, посебно иностраних, за фрушкогорски липов мед са
подручја Фрушке горе са заштићеним именом порекла је велико и Друштво
пчелара "Јован Живановић", Нови Сад настоји да кроз Програм подстицања задруга
који реализује Кабинет министра без портфеља задуженог за регионални развој и
рад јавних предузећа оснује пчеларску задругу на Фрушкој гори, где би се ујединственом простору паковао и пласирао овај мед.

Раст конкурентности пољопривреде снажно је зависан од формирања ефикасног
тржишног ланца, од чијег развоја и унапређења зависи и стварање услова за
равноправнији приступ тржиштима (роба, капитала и информација) свих произвођача, аједно од приоритетних подручја деловања пољопривредне политике Србије јесте
„Развој тржишних ланаца и логистичке подршке сектору пољопривреде“ (Сл. гласникРС, 85/14). Неке од активности које могу учинити ефикаснијим тржишни ланац
пољопривредних производана подручју Града Новог Сада су следеће59:

• јачање мотивације, посебно код ситних пољопривредних произвођача за разнимоблицима удруживања, како би ојачали своју преговарачку позицију у односу на
откупљиваче и прерађиваче, обезбедили већу сигурност пласмана, испунили

58 Подаци удружења "Футошки купус" из Футога и Друштва пчелара "Јован Живановић" из Новог Сада.9 Неке од предложених активности су у надлежности Републике, а на неке могу утицатипољопривредни произвођачи и Градска управа Града Новог Сада.

83



1

.»

ан

&] Стратегијаразвоја пољопривреде и руралног развоја градаНовог Садаза период 2018-2022. година

захтеве тржишта у погледу услова, обима и квалитета понуде, а посебно сложене
захтеве модерних трговинских ланаца;

• подршка удружењима произвођача у процесима прераде, маркетинга, брендирања
пољопривредних производа (додавање нове, више вредности), имплементације
стандарда квалитета и слично, као и оснаживање капацитета задруга, како би
постале финансијски, тржишни и саветодавни сервис задругара;

• покретање одговарајућих манифестација на локалном тржишту (гастрономске,
туристичке, пољопривредне), где би се развијали и промовисали специфични
локални производи по којима је Нови Сад препознатљив;

• подршка оснивању прерадних капацитета у сектору МСПП и промовисање кратких
ланаца снабдевања (пласман домаћих производа на локалном тржишту, уз мали
број посредника);

• ефикасније активности Владе Србије на плану јачања и заштите конкуренције на
тржишту откупа и прераде пољопривредних производа;

• смањење присуства сиве економије.

6.11. Политика квалитета пољопривредних производа
Квалитет и безбедност хране имају пресудан утицај на конкурентност

пољопривредног и прехрамбеног сектора на домаћем и светском тржишту и
представљају темељ добре пословне репутације произвођача, прерађивача и
малопродајних ланаца, посебно оних који управљају ланцима снабдевања храном и
развијају сопствене робне марке. Препреке у виду успореног тока информација и
инкомпатибилности локалних стандарда и оперативних процедура отежавају
интегрисање међународних ланаца снабдевања (Ноићћап, 1985) те у условимаглобализације набавке (31оћа1 зоитсјпв) стандардизација и сертификаиија производадобијају посебан значај (Когћ ет а1., 2008).

У сектору пољопривреде и прехрамбене индустрије Србије примењује се низјавних и приватних стандарда, обавезних и добровољних, који покривају различитефазе ланца снабдевања (производња, прерада, дистрибуција) и нивое комуникације (са
пословним партнеримаили са потрошачима).

Јавни стандарди су успостављенимеђународним, ЕУ и националним прописима и
могу бити обавезни, попут основних стандарда безбедности хране или добровољни,
попут стандарда који прате производњу органских производа и производа заштићеноггеографског порекла. У оквиру предприступних обавеза врши се усклађивањедомаћег
законодавства са правним тековинама ЕУ у областима безбедности хране, политике
квалитета и органске производњебо. Анализа опасности и критичних контролних тачака(Наиатд Апа1у515 анд СтШса] Соп1т01 Ро1тв – НАССР) обезбеђује следљивостпроизводаи гарантује потрошачимабезбедностхране. Закон о безбедности хране (Сл. гласник РС,
41/2009) прописује обавезу увођења овог стандарда пословним субјектима упрехрамбеном ланцу (осим на нивоу примарне производње). Поседовање СОБТ-К
сертификата је услов за пласман пољопривреднихи прехрамбених производа на рускотржиште (Т1К КР, 2017).

60
.Усклађивање законодавства у области безбедности хране Је у току (законодавни систем РепубликеСрбије онемогућава потпуно усаглашавање са ЕУ прописима у овој области). Потпуно усклађивањенационалног законодавства са правним тековинама ЕУ у области квалитета пољопривредних и прехрамбенихпроизвода предвиђено је до краја 2018. године, а у области органске производње до уласка Србије у ЕУ (КЕИ,2014).
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Према подацима за 2015. годину, Србија је имала 334 сертификована органскапроизвођача (око 2.000 укључујући кооперанте), (Симић, 2017). Органски произвођачина територији Града Новог Сада имају повољне природне услове за производњу идобре изгледе за пласман својих производа у непосредном окружењу. Највећапотражња за органским производимаје у већим градовима услед веће куповне моћи
становништва, а највећи број продавница и пијаца са понудом органских производаналази се у Београду и Новом Саду (Симић, 2017). Српски пољопривредници немајумогућности сертификације интегралне производње, попут пољопривредникаиз земаљау окружењу, које су усвојиле правилнике о интегралној производњи (ваше ет а1., 2016).

Међународну заштиту имена порекла посредством Лисабонског аранжмана озаштити ознака порекла и њиховом међународном регистровању (Сл. лист СРЈ —
Међународни уговори, 6/ 1998) уживају само три српска пољопривредна производа:хомољски мед, вино Бермет и лесковачки домаћи ајвар (ЧИРО, 2017). Према подацимаиз 2016. године, у националном регистру ознака географског порекла налазе се дваовлашћена корисника ознака географског порекла пољопривредних производа саподручја Града Новог Сада: удружење произвођача и прерађивача "Футошки купус" изФутога, са заштићеним именом порекла футошког свежег и киселог купуса изфутошког атара и друштво пчелара "Јован Живановић" из Новог Сада са заштићенимименом порекла фрушкогорскоглиповогмеда са подручја Фрушке горе (ЗИС, 2016).

Српски квалитет је јавни добровољни стандард квалитета успостављен 2016.године (Сл. гласник РС, 90/2016). Национална ознака вишег квалитета је намењенапољопривредним и прехрамбеним производима у секторима производње и прерадемлека, меса, воћа, поврћа, житарица, уљарица, грожђа и меда (осим јаких алкохолнихпића, вина и ароматизованих производа од вина) и гарантује квалитет производаспецифичних карактеристика, пре свега произведених од сировина искључиво сатериторије Републике Србије и доказано вишег квалитета у односу на производе истекатегорије на тржишту .

Значај приватних стандарда тржишних ланаца, невладиних институција иинституција за стандардизацију, инспекцију и сертификацију расте, првенствено уследнастојања прерађивача и трговаца да смање ризике губитка поверења потрошача.Значајан број прерађивача, посебно добављача глобалних малопродајних ланаца, јесертификован за НАССР и 180 (9001, 22000), а извозници и за ВКС 1 [РБ стандарде(ЗЕЕВЕУ, 2014). Од произвођача и прерађивача пољопривредних производа глобалнималопродајни ланци најчешће захтевају сертификате о примени следећих добровољнихприватних стандарда“:
• (З1оћа16.А.Р. – глобалног стандарда добре пољопривредне праксе
Сертификат ОДОВАДСАР ЈРА Егапдагд У5 (2015) гарантује пословнимпартнерима у ланцу снабдевањада је храна која долази са фарми здравствено безбедна,произведена одрживим производним методама, уз минималан утицај на животнусредину и уз одговоран приступ сигурности радника и добробити животиња, у складуса захтевима потрошача за безбедним и квалитетним производима произведеним наеколошки подобан и здрав начин (О]оћа16.А.Р., 2017).

6' У мају 2017. године, укупно осам производа од меса компанија "Сатех", "Топола" и "Златиборац" јестекло ознаку "Српски квалитет" (МПЏЈВ, 2017).
62Стандарди које Глобална иницијатива за безбедност хране (Отоа! Раоа Зајед)! [пл'п'апуе – 01751)признаје за компетентне системе управљања безбедношћу хране (Вепсћтаг/сеа' Бгапаагаз), (61751, 2017).

85



Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја градаНовог Садаза период 2018-2022. година

• Р88С 22000 —

/квалитетом хране
Р88С 22000 У4.1 (2017)63 интегрише захтеве система управљања безбедношћу/квалитетом хране 180 22000/9001, захтеве векторски специфичних предусловних програма(Ргегечијзјге Рговтат Кеоијгешешз – РКР) и додатне захтеве Шеме којима се контролишу иминимизирају опасности по безбедност хране64 у сточарској производњи, прехрамбенојиндустрији, производњи биохемикалија и амбалаже за прехрамбену индустрију,производњи сточне хране, транспорту и складиштењу, кетерингу и велепродаји ималопродаји прехрамбених производа (Р88С 22000, 2017).

Шеме за сертификацију система управљања безбедношћу

• ВКС – глобалног стандарда за безбедност хране
Глобални стандард за безбедност хране Британског малопродајног конзорцијума(Вгптзћ Ке'саП Сопзогпигп – ВВС) развијен је у циљу примене добре произвођачкепраксе у руковању примарним производима биљног порекла, преради хране,производњи биохемикалија и амбалаже и пружању услуга складиштења и транспорта.ВКС (Нода! Бгапа'ат' [ог Раоа Бајеа) [55118 У7 (2015) је фокусиран на етикетирање ипаковање – области у којима најчешће настају разлози за повлачење производа,транспарентности следљивосту ланцу снабдевања, као и на јачање отпорности системана преваре (ВКС, 2015).

• 1Р8 – међународног стандарда за храну
Сертификат1Р8 Роос! 8гапс1агс1 Уб (2012) обезбеђује потврду о испуњавању захтевау погледу безбедности и квалитета производа и процеса компанијама које се баверуковањем примарним производима биљног порекла, прерадом хране, укључујућипримарну обраду меса, производњом биохемикалија и складиштењем и дистрибуцијомпрехрамбених производа. Стандард је посебно важан за произвођаче прехрамбенихпроизвода са приватном робном марком јер садржи велики број захтева везаних заусаглашавање са спецификацијамапотрошача (1Р8, 2017).
Поред смањења ризика нарушавања безбедности и квалитета производа,добровољни приватни стандарди уводе се и у циљу диференцирања производа натржишту ради задовољења специфичних захтева одређених категорија купаца (системиквалитета хране премаНа1а1 и Код/тег стандардима).
У усклађивању прописа са ЕУ, везаних за стандардизацију и сертификацијупољопривредних производа, држава очекује подршку из фондова ЕУ (КЕИ, 2014). Уоквиру националноги покрајинског програма подршке руралном развоју предвиђени суподстицаји регистрованим пољопривредним газдинствима за унапређење руралнеекономије кроз увођење и сертификацијусистема квалитета хране (према 180 2200065,Р88С 22000, ВВС, 1Р8, 008Т–К, 61оћа1 0.А.Р, На1а1 и Козћег стандардима), органскихпроизведа, произвела са ознаком географског порекла и производа са ознаком "српскиквалитет" (Сл. гласник РС, 8/2017, 67/2017; 41/2017; Сл. лист АПВ, 69/2016, 29/2017).Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралногразвоја на територији Града Новог Сада (Сл. лист Града Новог Сада, 14/2017)предвиђена су средства за суфинансирање трошкова сертификације органскихпроизвода и производаса ознаком географског порекла.

63 У примени од 01. јануара 2018. године.64 Модул везан за квалитет у оквиру Р88С 22000 је опционог карактера.65 180 22000:2005 је базиран на 180 9001 и НАССР, применљив је на све субјекте у ланцу имеђународно признат (180, 2017), али не и од ОР81 (СР 81, 2017).
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7. СТАЊЕ РАЗВИЈЕНОСТИРУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА
7.1. Оцена стања развијености руралне економије Града
Град Нови Сад као урбани и економски центар Војводине у великој мери зависи одразвоја пољопривреде. Подаци о бруто додатој вредности Јужнобачке области указују на

то да пољопривреда заједно са шумарством и рибарством учествује са око 4,3% укупнебруто додате вредности. Значај пољопривреде може се уочити када се погледају подаци о
вредности извоза пољопривредних производа, те када се погледа списак предузећа
регистрованих у граду Новом Саду од којих највећа управо послују у сектору
пољопривреде. Уз то, треба имати у виду делатности које се на пољопривреду ослањају
као што су прерађивачка индустрија и трговина, које учествују са око 30% укупне бруто
додате вредности.

Стање руралне економије града најбоље се може проценити уз помоћ индикатора којиприказују структуру БДП, односно учешће оних делова БДП који потичу из сектора
пољопривреде. Осим тога, битно је анализирати и број газдинстава које се баве
пољопривредном производњом, индикаторе тржишта рада као и приходе запослених у
сектору пољопривреде. Имајући у виду да званична статистика не прати БДП и његову
структуру на нивоу општина и градова, оцена стања развијености руралне економије ГрадаНовог Сада анализирана је ослањајући се на податке о изворима прихода газдинстава,броју газдинстава КПЗ према економској величини, наводњавању КПЗ, радној снази Ш
према економској величини, врсти обраде КПЗ и запослености у сектору пољопривреде.

Лош показатељ развијености руралне економије Града Новог Сада је значајна
површина обрадивог земљишта која се не користи. Око 20% расположивог
пољопривредног земљишта се не користи. Од укупног броја газдинстава према попису из2012. године највећи број њих бави се примарном пољопривредном производњом штоуказује на то да се у руралним срединама слабо користе могућности за стварање вредностииз споредних пољопривредних делатности као што је рурални туризам, те да је руралнаекономија слабо диверзификована. Ако посматрамо газдинства према изворима прихода,највећи број газдинстава приходе на територији града Новог Сада остварује из
непољопривредних активности. Од газдинстава који се баве пољопривредном
производњом 45% газдинстава КПЗ има економску вредност до 2.000 ЕУР што је на нивоупросека Републике.

Када је у питању инфраструктура, (не)развијености руралне економије огледа се учињеници да се веома мали проценат коришћеног пољопривредног земљишта наводњава.Град Нови Сад је у том погледу у нешто бољој позицији у односу на остатак земље.Наводњава се око 5,8% хектара коришћеног земљишта, што значајно више у односу на
регион Војводине 3,6% као и два пута већи удео у односу на просек земље (2,9%).

Подаци РЗС показују да је број запослених у сектору пољопривреде, шумарства ирибарства у Граду Новом Саду релативно стабилан и у 2015. године износио је 1.626. Једна
од карактеристика руралне економије града је и рурално сиромаштво. Према подацимаРЗС највећи проценат пољопривредне радне снаге у граду Новом Саду (38,1%) јесконцентрисан на пољопривредном газдинствима најниже економске величине, што јевише и у поређењу са регионом Војводине (32,5%) као и у односу на просек републике(37,5%).

У граду Новом Саду, као и региону Војводине и Републике Србије највећи деокоришћеног пољопривредног земљишта обрађује се традиционално. Овај начин обрадеизискује много времена, радне снаге и механизације, што се директно одражава на
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трошкове производње. На основу свега наведеног Град Нови Сад недовољно искориштава
пољопривредне потенцијале. Економска моћ газдинстава која се баве пољопривредом јениска. Пољопривредна производња се одвија на малим газдинствима, њихова финансијскаспособност за обнављањем и повећањем производње је недовољна.

Табела 2 7. Индикатори развијености руралне економије града Новог Сада
Индикатор , Град Нови Сад Регион Војводине [ Република Србија

Газдинства према изворима прихода
Пољопривредна 6,5% 17,8% 35,7%
Непољопривредна 82,8% 65,1% 12,4%

Мешовита 9,4% 15,3% 48,0%
Без прихода 1,3% 1,8% 4,0%

Број газдинстава коришћеног пољопривредног земљишта према економској величини
вредносту еврима 0-2000 45,1% 38,9% 45,1%

вредност у еврима 2000-4000 17,7% 18,5% 22,5%
вредност у еврима 4000-8000 16,6% 16,4% 18,2%
вредносту еврима 8000-15000 10,0% 11,0% 8,5%
вредност у еврима 15000-25000 4,8% 6,1% 2,9%
вредносту еврима 25000–50000 3,6% 5,2% 1,8%

вредносту еврима 50000– 2,2% 3,8% 1,1%
Наводњавање коришћеног пољопривредног земљишта

број газдинстава 25,6% 20,1% 29,0%
површина, ћа 5,8% 3,6% 2,9%

Радна снага према економској величини газдинства
вредносту еврима 0–2000 38,1% 32,5% 37,5%

вредносту еврима 2000–4000 16,5% 17,0% 22,6%
вредносту еврима 4000–8000 16,3% 16,2% 20,7%
вредност у еврима 8000–15000 10,6% 11,8% 10,7%
вредност у еврима 15000-25000 5,4% 7,0% 3,8%
вредност у еврима 25000–50000 3,9% 6,3% 2,2%

вредносту еврима 50000- 9,2% 9,2% 2,5%
Врсте обраде коришћеног пољопривредног земљишта

Традиционалнаобрада 95,3% 95,9% 97,1%
Заштитнаобрада 10,5% 21,0% 10,3%

Без обраде 1,3% 2,0% 2,8%
Извор: Републичкизавод за статистику

7.2. Диверсификацијаруралне економије
Карактеристика руралних подручја Републике Србије је недовољно диверзификованаекономија која је зависна од примарног пољопривредног сектора и експлоатације природнихресурса. Као главни проблеми руралних подручја могу се издвојити (Сл. гласник РС,30/2016):

• висока зависност од примарне пољопривредне производње;• неразвијен терцијарни сектор привреде;
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• недостатак МОГУћНОСТИ за запошљавање локалног становништва;• неразвијена локална инфраструктура.
Последично, ово узрокује негативне трендове:

• смањење атрактивности и квалитета руралних подручја за живот и рад мештана;• смањење броја запослених;
• негативне демографске трендове које карактеришу миграције становништва уурбане градске центре (првенствено млађе сеоске популације) и убрзан процесстарења локалног становништва.
С обзиром да ови процеси нису иманентни само за Србију, као начин за њиховопревазилажење и решавање, ЕУ је током деведесетих година у свом концепту заједничкеаграрне политике, познатом под акронимом САР (СоттопАгаситжа! Рот'су), сугерисаламеханизме „мултифункционалне пољопривреде“ којима се примарна пољопривреднапроизводња унапређује другим профитабилним активностима које могу да се одвијају нагаздинствима и у руралним подручјима. Приступ је у пракси показао позитивне резултате,односно доказао да се може позитивно утицати на промену присутних негативних трендова.Уједно он је омогућио развој различитих идеја којима се унапређује руралнанепољопривредна економија, односно пружио је допринос развоју других профитабилнихактивности. Концепт се показао као веома подесан за имплементацију на пољопривреднимгаздинствима са малим земљишним поседом, сточним фондом, физичком имовином, итд.
Према дефиницијама и објашњењима појмова датим у „Попису пољопривреде“ 2012године (књига 2, стр. 201) друге активности у вези са газдинством које доносе приход“могу се груписати на: рурални туризам, народну радиност, прераду пољопривреднихпроизвода за продају (осим прераде грожђа ради производње вина у случају да је количинапрерађеног грожђа искључиво или углавном из сопствене производње и сл.), рад вангаздинства (пољопривредни и непољопривредни рад по уговору, нпр. рад сопственимкомбајном) и слично.
С обзиром да наведени негативни трендови лоше утичу на целокупну привреду земљеод суштинскогјезначаја колико су активности руралног становништва диверсификоване, апрвенствено у правцу непољопривредних активности које су у вези са газдинством иобављају се на газдинству. Према Методолошком упутству датом у Попису пољопривредеиз 2012 године (РЗС 2012, године, стр. 201) у ове активности спадају:

• Прерада примарних пољопривредних производа за продају (производи од млека,меса, воћа, поврћа, и сл.), без обзира на то да ли су сировине произведене нагаздинству или су купљене како би се вршила њихова прерада“;• Рурални туризам у свим појавним облицима – агро, еко, агро-еко, еко-органски(ИМ РАО 2004), и сл. Важно је да се гостима обезбеди смештај и исхрана узнадокнаду, при чему се користе ресурси пољопривредног газдинства, села илируралног подручја, шире посматрано;

6
-

6 Друге активности у вези са газдинством к0јпољопривредне активности на газдинству, а имају економски утицај на газдинство и за које се користересурси газдинства (земљишне површине, пољопривредне зграде, машине, опрема, радна снага илипољопривредни производии сл.) и могу да се обављају на газдинству.

е доносе приход су активности које нису

67 Производња вина је друга активност
прерађена већа количина купљеног грожђ
пољопривреде 2012, Методолошко упутство)

у вези са газдинством која доноси приход само уколико јеа него грожђа из сопствене производње газдинства (Попис
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Народна радиност, стари занати и алати и сл. Велики број активности и старих
заната који су нажалост током времена заборављени (кукичење, плетење, ткање,
израда различитих врста сувенира, и сл.) пружа могућност за унапређење локалног
предузетништва и повећање запослености локалног становништва;

• Обрада дрвета (сеча шума и производња огревног дрвета и/или дрвне грађе) и
активности у шумарству;

• Узгој рибе за продају и слично.
Према подацима Пописа пољопривреде из 2012 године, од 5.173 пољопривредних

газдинстава на територији Града Новог Сада (Нови Сад, Петроварадин) свега 344
газдинстава је обављало „другу профитабилну активност“ (која није пољопривредна) што
чини свега 6% од укупног броја, при чемује број ових газдинстава са учешћем ових прихода
у укупним приходима од 50% и више, само 60 газдинстава или 1,16% од укупног броја
пољопривредних газдинстава.

7.2.1. Прерада пољопривреднихпроизвода
Подаци пописа пољопривреде 2012. године указују да се прерадом пољоприв едних

производа на територији Новог Сада бави 266 пољопривредних газдинства, од чега: 8

• Прерадом меса се бави укупно 30 пољопривредних газдинстава. У насељима
највише регистрованих је у Кисачу 12, док је у Петроварадину регистровано 8
газдинстава;
Прерадом млека бави се 107 пољопривредних газдинстава. Од насеља најбоље
резултате бележе насеља Кач са 10, Кисач 12 и Ковиљ са 22 газдинства. У
Петроварадину је регистровано укупно 40 газдинстава;
Прерадом воћа и поврћа бави се укупно 128 газдинстава, највише у насељима
Будисава 6, Ветерник 6, Каћ 5, Нови Сад 8, Руменка 5, Степановићево 9, Футог 5 и
Ченеј са далеко највише регистрованих 76 газдинстава. У Петроварадину је
регистровано 34 газдинстава;
Прерадом других пољопривреднихпроизвода бави се 13 газдинстава. Регистрованих
је у Новом Саду 7, док је у Петроварадину 6.

На основу података добијених од Регионалне Привредне Коморе (РГПС) Јужнобачког
округа у 2017. години на територији града Новог Сада регистровано је укупно 110 малих, и
средњих предузећа (МСП) која обављају активности везане за сектор „других
профитабилних активности“. Према овом извору прерадоммеса бави се укупно 18 МСП са
укупно 469 запослених. Прерадом млека бави се укупно 5 МСП са укупно 32 запослена, доксе прерадом воћа и поврћа бави 6 МСП са укупно 73 запослена (детаљан преглед ових
предузећа дат је у Анексу стратегије – Табела 8.).

7.2.2. Рурални туризам и остали видови туризмау руралним насељима
Стање у сектору руралног туризма и у свим његовим појавним облицима је до сада

анализирано у више стратешких докумената (нпр. Стратегија развоја туризма РепубликеСрбије 2006. године, Мастер план одрживог развоја руралног туризма у Републици Србији201 1. године, Стратегија развоја туризма Републике Србије 2016. године, итд.).
На основу увида у поменуте документе и усвојене програме (нпр. документИПАРД П програм у Републици Србији 2014–2020 године, Сл. гласник РС, 30/2016)лако се може утврдити ВСЛИКИ значај И улога КОЈИ туризам има за укупан привредниразвој земље, као и развој руралнихподручја.

68 Попис пољопривреде 2012 године, РЗС, шет). 11п1с ћ'Цр://рор15р01јоргтугедев'саћгз/Њаде 1с1=6221
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Рурални туризам се у Србији развијао од седамдесетих година двадесетог века
различитим интензитетом и динамиком. На територији Новог Сада убрзан развој почиње
да се бележи од 2004 године. Наиме, тада су у близини Коридора Х изграђена два типска
салаша („Салаш 137“ и „Салаш 84“) који су имали за циљ да промовишу локално богато
рурално наслеђе туристима који су били на пропутовању ка „ОлимпијскојАтини“. Убрзоје
локално становништво увидело предности које доноси бављење руралним туризмом и
почиње његова убрзана експанзија. Тако је 2012. године, према подацима Пописа
пољопривреде, на територији Новог Сада било регистровано 5 сеоских газдинстава која се
баве туристичком делатношћу. Овај број треба схватити условно, јер одређени број
газдинстава се бави туризмом у тзв. „сивој зони“ што представља проблем за пореске
органе. На основу података добијених од Туристичке организације Новог Сада (ТОНС) у
2017. години број регистрованих субјеката је далеко већи. ТОНС располаже подацима
само за оне субјекте који су желели да се оглашавају и који су потписали „Декларацију о
оглашавању“ по Члану 11. Закона о оглашавању (Сл. гласник РС, 6/2016). Реч је о
смештајним објектима руралног туризма који желе да буду промовисани преко ТОНС и
њихових промотивних средстава, као и они објекти који су категорисани одговарајућим
регистрима, а које по Закону о туризму, ТОНС јавно промовише. Реч је о укупно 41
смештајна објекта (табела са смештајним објектима руралног туризма на територији Новог
Сада дата је у Анексу стратегије – Табела 7.).

Као највећа тржишта за понуду руралног туризма се издвајају највећи урбани центри
- градови Нови Сад и Београд, а потом и остали већи урбани центри АП Војводине.
Користи које Нови Сад има од развоја руралног туризма и повезаних видова су бројне:
стварање услова за отварање нових радних места, запошљавање жена и младих, могућност
пласмана пољопривредно-прехрамбених и других производа туристима, ревитализација
села и руралних подручја, јачање свести локалног становништва на очувању, односно
вредностима руралних подручја итд.

Манифестаииони туризам, односно туризам догађаја је комплементаран са
руралним туризмом. Нови Сад и његова околина имају богато културно–историјско
наслеђе, развијену примарну пољопривредну производњу и мултиетничност који
доприносе развоју великог броја различитих догађаја/манифестација који обогаћују
боравак туриста у руралним подручјима. На основу података добијених од ТОНС у 2017
години постоји велики број оваквих манифестација. Списак и време одржавања приказани
су у Табели 28.

Туризамхране и вински туризам. Подручје Новог Сада и његова околина имају веома
повољне услове за развој овог вида туризма. Став је базиран на традицији богате
Војвођанске кухиње и богатом фрушкогорском виногорју које се налази у непосредној
близини града.

Такође, ваља споменути и близину Сремских Карловаца који имају дугу традицију
узгоја винове лозе (тако се нпр. ((Карлоеачки бермет» служио на Бечком двору као
посебан специјалитет још у 18. веку). Као локације на којима могу да се конзумирају
пољопривредни прехрамбени производи и њихови специјалитети издвајају се објекти са
аутентичном архитектуром (салаши, чарде, уређена сеоска домаћинства, итд.).

Свеже домаће производе туристи могу да купе на зеленим пијацама од којих су
најпознатије Футошка, Лиманска, Рибља. Најпознатији пољопривредно-прехрамбени
производи могу наћи код произвођача у приградским насељима (Футог, Бегеч, Ковиљ,
Руменка итд.). Туристи показују посебан интерес за органске произведене пољопривредне
производе.
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Табена 28. Манифестације везане за рурални туризам на територијиНовог Сада
(фестивали, етно–фестивали, спортске манифестације и сл.)

Рб. Назив манифестације Време и место одржавања
1. Руменачкапихтијада март– април, Руменка
2. Сајам пчеларства април, Нови Сад

3. Планинарскимаратон април, Фрушка гора · Поповица

4. ћурђевдански уранак мај, Буковац
5 . Ковиљскаракијада јун, Ковиљ
6. Дечији фолклорни фестивал „Златна брана“, јун, Кисач
7. Дунавскарегата „Воде Војводине“ јун

8. Интернационалнифестивалсигре и музике „Зов
Јун, Штранд_ Нови Садравнице

9. Футошко лето јун, Футог
10. Бициклом крај вода Војводине Јун

11. Фестивал меда Септембар, Нови Сад
12. Футошкакупусијада Октобар, Футог
13. Чваракфест Новембар,Каћ
14. Златна тамбурица Новембар-децембар,Нови Сад

15. Фестивал
народвтсгвзњњззкита и облавља

Октобар, Футог

16. ТИДрегата Јул, Штранд

Извор: Публикација ((Нови Сад за понети», Туристичка организација Нови Сад, Ник:
ћпр://шууш.ноу!5ас11гауе1/Рић111сас1је/пз га ропе'о 2017/М0у1%208ас1%202а%2000пе[1%202017%208гр51(1.р
Ц (на дан 20.09.2017године)

Ловни туризам на подручју АП Војводине има дугу традицију и локална ловачка
удружења (ЛУ) негују брижљив однос према флори и фауни. ЛУ "Нови Сад" газдује
ловиштем "Неопланта", укупне површине 43.473 ћа од чега ловне површине обухватају42.186 ћа. Удружење има 1.067 активних чланова. Стално гајене врсте дивљачи су срна,
зец, фазан и пољска јаребица. Ловиште располаже следећим ловним објектима: 32
стабилне чеке, 2 чеке на дрвету, 92 хранилишта за срне, 98 солишта, 102 појилишта, 138
хранилишта за фазане и пољске јаребице и 7 прихватилишта за фазанчиће укупне
површине 2 ћа. ЛУ има 5 ловачких домова корисне површине 856 М2, 2 ловачке куће
корисне површине 146 м2, 15 ћа земље и 2,5 ћа вишегодишњих ремиза. Ловни туризам јеразвијен како код домаћих, та1(о и код иностраних туриста из Аустрије, Немачке, Италије,
Француске. Туристи показују појачан интерес за пролећни лов срндаћа, летњи лов
препелице, грлице, гугутке, голуба гривњаша и јесењи лов патке глуваре.

Поред ловишта "Неопланта", ЛУ "Нови Сад" газдује И ловиштем "Горњи Срем"
укупне површине 10.067 ћа, од чега ловне површине обухватају 7.679 ћа. Удружење има123 активна члана. Стално гајене врсте дивљачи у ловишту су срна, дивља свиња, зец,фазан и пољска јаребица. Ловиште има следеће ловне објекте: 5 стабилних чека, 14
хранилишта за срне, 20 солишта, 15 појилишта, 65 хранилишта за фазане и пољске
јаребице и 5 прихватилишта за фазанчиће укупне површине 1,8 ћа. Удружење поседује 5
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2ловачких домова корисне површине 446 ш2, ловачку кућу површине 86 111 ,3 ћа земље и 2
ћа вишегодишњих ремиза. Стручна служба има ловочув6а9ра. Ловни туризам на овом
ловишту није развијен иако постоје планови за његов разв0ј.

7.2.3. Народна радиност и стари занати
Народна радиност у АП Војводини има дугу традицију. Сваки крај се може

похвалити карактеристичним производима који су настали као дела руку локалних
житеља. Основне карактеристикенародне радиности су:

• у нај већој мери њоме се бави женски део руралне популације;
• некада се производило искључиво за сопствене потребе, а ретко за тржиште;
• у производе народне радиности се најчешће уграђују природни (органски

произведени) материјали.
Из тих разлога данас се често каже да је народна радиност привилегија локалних

житеља који у њене производе улажу свој таленат, време, умешност. Оно што погодује
богатству народне радиности на подручју Новог Сада је мултиетнички састав локалног
становништва. Наиме, свака од присутних локалних заједница је током времена, у складу
са својим културно–историјским наслеђем и традицијом, развила карактеристичне
предмете народне радиности. Ипак, и поред постојања повољних услова за њен развој,
према подацима Пописа пољопривреде из 2012 године само 9 газдинстава се бавио овом
делатношћу (од тога 5 у Новом Саду и 4 у Петроварадину). Званични подаци о
газдинствима која се баве народном радиношћу у 2017 години не постоје. Међутим, ваља
истаћи да бројна удружења жена чувају традицију народне радиности, односно ручног
рада (везење, кукичење, традиционално плетење, плетење корпи и намештаја од прућа,
израда сувенира од различитих врста материјала, играчака и др.), као и прављења хране по
домаћој, традиционалној рецептури. Реч је о следећим удружењима7

Актив жена Фрушка гора у Лединцима;
"Друштво кисачкихжена", Кисач;
Удружење жена **Арвачка" у Будисави;
Група за вез, неговање традиције и израде веза “Маргарета“ у Руменци;
Удружење жена "Лазарица 1389" у Степановићеву;
Удружење жена ““Каћанка" из Каћа.

Стари занати. Префикс “стари" говори да је реч о занатима који се веома ретко или
готово уопште не користе у комерцијалне сврхе. Међутим, потреба за занатима проистиче
из:

из жеље да се унапреди локално предузетништво;
смањи локална незапосленост;
да се развије рурални туризам и
да се очува културно-историјско и материјално наслеђе.

Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова, као
носилац обуке за стручно оспособљавање незапослених лица са евиденције НСЗ на
територији АП Војводине, у области старих заната, уметничког занатства и домаће
радиности те извршене предселекције полазника, почео је обуку заинтересованих2008.
године за област занатства. У првој години обуке учествовало је укупно 81

69
70Подаци добијени од Ловачког савезаСрбије
оИнформационицентар "Жене и рурални развОЈ ,шећ 11111(: ћЦр://21г. гзЊаиа–родатаКа/ (на дан 19.09.2017

године)
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незапослених лица са целокупне територије АП Војводине, а из Новог Сада
учествовало је 29 полазника курса. У 2011. години сертификате је добило 40 полазника
курса, итд. Практична обука се изводи код мајстора ~ занатлија и траје 160 часова.
Теоријски део обуке траје 40 часова. Носиоци едукативних активности су Техничка
школа “Јован Вукановић“, Удружења самосталних занатлија Новог Сада и
Покрајинска служба за запошљавање — филијала Нови Сад. Када су у питању стари
занати за које се полазници обучавају, реч је о следећим занатима: златари, јувелири,
кожна галантерија, израда сувенира од дрвета, израда сувенира од глине - керамичари,
казанџије, књиговесци и рестаурација књига, гравери, израда уметничког веза, ткање
дамаста и платна, израда предмета од кованог гвожђа, ковачи, сарачи, столари,
обућари, израда сенила за лампе, рестаурацијафијакера, бербери, ужари, каменоресци,
дрводеље, рестаурација стилског намештаја, часовничари, уметнички оштрач, израда
каљева за камин пећи, ткање на разбоју одевних предмета, сликање на свили, израда
предмета од трске.71

Идеја је да се процес ишчезавања традиционалних заната на овај начин заустави, да
се покрене предузетнички дух локалног становништва, смањи незапосленост, а затим да
се обогати укупна туристичка понуда и повећа тражња за производима ове делатности.
Такође, ово је од великог значаја за очување богате нематеријалне културне баштине и
један од основа за развој руралне туристичке понуде. У том смислу пример Новог Сада
може да буде позитиван за друге општине и градове како у АП Војводини, тако и у
Републици Србији.

7.2.4. Активности у шумарству и обрада дрвета
На основу података Пописа пољопривреде 2012 године на територији Новог Сада

активностима у шумарству се бавило свега 8 газдинстава, од тога 4 у Новом Саду и 4 у
Петроварадину. Међутим, подаци добијени од РПК Јужно-бачког округа у 2017. години
показују даје на територији града регистровано 61 МСП које се бави обрадом и прерадом
дрвета са укупно 1.150 запослених. Прерада дрвета и његова обрада у сектору МСП је
данас просторно заступљена на читавој територији Новог Сада и поред ниског учешћа
шумског земљишта у укупно расположивом земљишту (Табела са подацима везаним за
ову област дата је у Анексу – Табела 8.).

7.2. 5. Узгојрибе за продају
Подручје Новог Сада лоцирано уз реку Дунав пружа идеалне услове за развој

инфраструктуре погодне за узгој рибе за продају. Међутим, на основу увида у податке
Пописа пољопривреде 2012 године може се видети да није било регистрованих газдинстава
која се баве овом делатношћу, односно да је њихов број био мањи од 5 па подаци нису
доступни. Подаци добијени од РГПС Јужнобачког округа у 2017. години указују да је
регистровано свега 6 МСП у овој области, од чега се два баве комерцијалним уловом рибе
(табела са добијеним подацима за МСП дата у анексу стратегије – Табела 8.). Чињеница да
област узгоја рибе за продају није развијена се може сматрати слабошћу. Ово првенствено
из разлога што је подручје Новог Сада лоцирано на реци Дунав. Међутим, у исто време
оваква локација представља и шансу која се мора дугорочно искористити о којој се у
будућности мора водити рачуна.

71 ·УдружењесамосталнихзанатлијаНови Сад шећ:
ушли.ндшиепјертеоииегпЗКапз.сот/НТМћ/Згатј%2О2анаЏ%20-%2012уезгај%20ји1%202009.ћгт1 и Град
Нови Сад, шећ: шут/ш.поујзадтз/з'сагј–2апаН–поуа–зћапза
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На основу анализе претходних података може се закључити да диверсификација
економских активности у руралним подручјима на територији Новог Сада није довољно
развијена. Изузетак, представља сектор руралног туризма који од 2004. до данас показује
позитивну тенденцију раста (нарочито у периоду од 2011. године). Ово је врло важно,имајући у виду да туризам својим синергијским карактером повезује велики број
привредних и ванпривредних делатности (грађевинарство, трговину, саобраћај,
пољопривреду, културу итд.) и дугорочно оставља позитивне мултипликоване ефекте на
локалну привреду и заједницу шире гледано. Он представља један од инструмената којимаможе позитивно да се утиче на отклањање присутних негативних трендова у руралнимподручјима. Остали наведени проблеми умањују предузетнички дух пољопривредника и
привредника, ограничавају нове инвестиције, а често пословање усмеравају у зону тзв.
„сиве економије“. Као проблеми који су условили неразвијеност диверзификованих
економских активности у руралним подручјима могу се навести:

• Инвестиционе способности пољопривредника су могу оценити као
незадовољавајуће, што се огледа у:
– недостатку сопствених финансијских средстава;
— неповољним условима коришћења екстерних извора финансирања (банкарски

кредити са високим каматним стопама, неповољни услови обезбеђења,
неповољни рокови отплате итд.);
неулагањем у обнову физичке имовине за развој капацитета за прераду
пољопривредних производа, маркетинг, као и за сертификацију система
квалитета и безбедности хране.

Присутан је нестимулативан пословни амбијент за пословање реалног сектора,посебно сектора МСП и предузетника, који се огледа у: нестимулативној пореској
политици, политици запошљавања, политици финансирања, фискалној политицивезаној за сектор МСП;
Глобализација тржишта и растућа концентрација тржишта, посебно малопродаје
пољопривредно-прехрамбених производа (присутност хипермаркета; развој
мултинационалних компанија са снажним брендовима производа);
Растући захтеви тражње у погледу брендирања производа, здравствене безбедности
и друго;
Умрежавање и менаџмент малих произвођача је на незадовољавајућем нивоу;
Неефикасан правни систем (неефикасност трговинских судова, лоша политика
заштите власничких права, одступања од законских оквира у пракси, итд).

7.3. Удео малих пољопривредних газдинстава и рурално сиромаштво
Сиромаштво се разуме као важна димензија социјалне искључености, а оно седефинише као недовољност ресурса (у односу на просечне ресурсе примерене датомдруштву) због које су појединци, породице и групе искључени из свакодневних животнихобразаца и активности (Тотзепо, 1979, стр. 32). У складу са тим, Савет ЕУ идентификујекао сиромашне оне појединце или породице „чији су ресурси (добра, новчани приходи и

услуге из јавних и приватних извора) толико мали да их искључују из минимумаприхватљивог начина живота у држави чланици у којој живс“(Соипс11 01°ЕП, 1975).
Социјална искљученост се на овај начин разуме као прекид социјалних веза и мрежасолидарности који су кључни предуслови за квалитетан живот појединаца и група, као и заинтеграцију читаве друштвене заједнице.
Списак недовољно развијених општина у Републици Србији за период од 1995. до2005. године, односно за период од 2007. до 2012. године презентован је у:
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• донетим Законима (Закон о недовољно развијеним подручјима Републике Србије за
период до 2005. године, Сл. Гласник РС, 53/95, члан 3 и 4., Закон о регионалном
развоју, Сл. гласник РС, 51/2009, 30/2010 и 89/2015), и

• донетим и усвојеним Стратегијама (Стратегија за смањење сиромаштва у Србији,
2003, и Стратегија регионалног развоја од 2007. до 2012. године, Сл. гласник РС,
55/05 и 71/05 исправка)?

Ни у једном од усвојених докумената територија града Новог Сада није уврштена у
неразвијена подручја Републике Србије. Напротив, са подручјем Београда, она спада у
изразито најразвијеније делове земље. У Београду и Новом Саду, односно Јужнобачком
округу према подацима РЗС је запослено 833.000 становника што чини 41,6% укупно
запослених у Србији у 2007 години, итд.

Према последњем истраживању спроведеном од стране тима Владе Републике Србије
за период од 2006 до 2016 године објављеном у публикацији „Сиромаштвоу Републици
Србији 2006 – 2016“ године нису дати подаци по градовима, већ је сиромаштво
анализирано по регионима. У поменутом документу линија апсолутног сиромаштва
дефинисана је као потрошња неопходна за задовољавање основних животних потреба на
минималном нивоу и чине је компоненте: линија хране или линија екстремног сиромаштва
и остали издаци домаћинства (као што су нпр. издаци за одећу и обућу, становање,
здравље, образовање, транспорт, комуникације, рекреацију и културу и други).
Дефинисаналинија апсолутног сиромаштва израчуната је 2006. године и увећава се за
износ инфлације (мерене индексом потрошачких цена) за сваку годину (Слика 13.).

Слика 13. Стопа сиромаштва премарегионимау Републици Србији
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ОМ-ћФОО

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

·- –· ·– Београдски регион —· · регион Војводине

—регион Јужне и Источне Србије Регион Шумадије и Западне Србије

Извор: „Сиромаштвоу РепублициСрбији2006 —– 2016“, Влада РепубликеСрбије, стр. 9.

У Табели 29. Дати су индикатори сиромаштва за подручје АП Војводине у
периоду 2010 до 2016 године.

72 Стратегијиза смањење сиромаштвау Србији из 2003 године, Влада РепубликеСрбије, шећ. 11п1с
киши/.тоцисазгћћја.г5/Г11е5/201 20401 12012151га1е011а%202а%2085%20–
%20Кеште%201%20татсе%2050с1ја1па%20ро11п1(а.рс11 (25.09.2017године)
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Табела 29. Апсолутно сиромаштво у АП Војводини за период 2010—2016 године

Критеријум 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

сипа
5,9 6,2 6,1 5,2 6,8 6,5 6,3Сиромаштва

БРОЈ
2.023.920 1.919.840 2.040.488 1.926.447 1.910.649 1.830.032 1.747.144становника

51001
118.853 118233 124.438 100.175 129946 118.961 110.746

сиромашних

Извор: „Сиромаштвоу РепублициСрбији 2006 — 2016“, ВладаРепубликеСрбије, стр. 10.

7.3.]. СоцијалнаискљученостуруралнимподручјимаАПВојводине
Укљученост руралне популације у друштвене токове и процесе развоја је од

кључног значаја с обзиром да рурална подручја чине 85% територије Србије и
учествују у бруто домаћем производу (БДП) са 41% (Богданов, 2007: 31), а становници
руралних подручјачине око 43 % укупне популације Србије (Попис 2011 године, РЗС).

С обзиром да подаци о социјалној искључености у руралним подручјима на
територији града Новог Сада за сада нису доступни, јер како је претходно изнето,
територија Новог Сада спада у најразвијеније подручје Републике и нису вршена
статистичка истраживања, у даљем тексту коришћени су подаци који ову проблематику
илуструју за ниво АП Војводине за коју постоје релевантнипоказатељи.

Сиромаштво и материјална депривација су високо заступљени у руралним
подручјима Србије. Са финансијским сиромаштвом се суочава 38,4% становништва,
док се са материјалном депривацијом суочава 35,0%.73 Рурално сиромаштво Србије
према индикацији финансијског сиромаштва и типу домаћинства по регионима
приказано је у Табели 30.

Табела 30. Рурално становништва Србије и посматраних региона премараспрострањености
индикације финансијског сиромаштва по типу домаћинства (према делатности), у %.

Домаћинство по типу делатности

Регион Непољопривредно Мешовито Пољопривредно

Нема Има Нема Има Нема Има

АП Војводина 66,7 33,3 100 62,7 37,3 100 49,4 50,6 100

ЦентралнаСрбија 70,4 29,6 100 63,8 36,2 100 37,3 62,7 100

ЗападнаСрбија 73,5 26,5 100 80,0 20,0 100 42,2 57,8 100

југоисточна Србија 60,3 39,7 100 68,8 31,2 100 46,6 53,4 100

СРБИЈА 66,9 33,1 100 69,4 30,6 100 43,3 56,7 100

Извор: Социјална искљученост у руралним областима Србије, ЏМВР, Сектор за инклузивни развој стр.
47.

73 Социјална искљученост у руралним областима Србије, Група аутора, ЏМВР Србија, Сектор за
инклузивни развој, стр. 10.
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Спроведена истраживања презентована у истом извору везана за подручје АП
Војводине упућују на следеће чињенице:

На нивоу Србије, регион Војводине има најмањи проценат становништва које се
суочава са бар једном димензијом сиромаштва (финансијским или материјалном
депривацијом у насељу);
У АП Војводини 56% сеоских домаћинстава је суочено са бар једном формом
сиромаштва, док је у осталим регионима тај проценат далеко већи и креће се у
интервалу 63-64%.
Војводина има најмањи проценат становништва суочен са депривацијом у насељу.
Он износи 1,7%, док је у на пр., у региону Западне Србије он највећи и износи
12,5%;
Највећи проценат сиромашних међу великим газдинствима је у АП Војводини, која
је пољопривредно најинтензивнији регион;
Најмање диверсификоване приходе имају газдинства у АП Војводини, која су
снажније од осталих ослоњена на пољопривредни приход и самим тим више зависна
од положаја пољопривреде;
Сиромаштво је значајно повезано са карактеристикама запослености сеоског
становништва. Учешће сиромашних најниже је међу запосленима у
непољопривредним делатностима (24%), а највише међу незапосленима (54%);
Образовне карактеристике руралне популације су неповољне, а шансе за унапређење
људских ресурса у овом аспекту ограничене низом препрека;
Приступ руралне популације услугама социјалне заштитејеизразито слаб.

Табела 31 . Рурално становништва Србије и посматраних региона по индикација финансијског
сиромаштва, индексу материјалне депривације и депривације у насељу

Финансијско Индекс материјалне Индекс депривације
сиромаштво у % деприваЦИјеу % у насељуРегион

Нема Има Укупно Без Виши Укупно Нема Има Укупно

АП Војводина 61,7 38,3 100 65,0 26,1 100 94,2 5,8 100

ЦентралнаСрбија 60,4 39,6 100 65,0 28,3 100 83,5 16,5 100

Западна Србија 66,6 33,4 100 68,1 22,1 100 59,8 40,2 100

Југоисточна Србија 58,8 41,2 100 62,1 22,4 100 80,1 19,9 100

СРБИЈА 61,6 38,4 100 65,0 25,0 100 79,9 20,1 100

Извор:Социјалнаискљученост у руралним областима Србије, ЏМВР, Сектор за инклузивни развој, стр.
44
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У Табели 32. приказанаје рурална популација АП Војводине према заступљености
конзистентног сиромаштвау %.

Табела 32. Рурална популација АП Војводине према заступљености конзистентног
3 сиромаштва, у %.

ИНДИКАТОР %

В Без показатељасиромаштва и дерпивације 44

Само финансијскосиромаштво 17,8

„

Само материјалнадепривација 17,5

Само дерпивацијау насељу 1,7

Депривиранинаједној димензији 37,0

Финансијски сиромашни и материјално депривирани 14,2

Финансијскисиромашни и депривираниу насељу 1,9

Материјалнодепривирани и депривираниу насељу 0,4

Н Депривиранина две димензије 16,5

Депривиранина све три димензије 2,4

Конзистентносиромаштво– ужа дефиниција 16,6

В Конзистентносиромаштво 18,9

Извор: Социјална искљученост у руралним областима Србије, ЏМВР, Сектор за инклузивни развој, стр.
46.

Становништво из појединих типова сеоских домаћинства је изложено већим

ризицима од сиромаштва и социјалне искљученосги:74

• Становништво из пољопривредних домаћинстава има највиши проценат
финансијског сиромаштва и висок проценат материјалне депривациј е.
Становништво из непољопривредних домаћинстава, такође, суочава се са вишим

ризиком материјалне Депривације.
• Особе које живе у самачким домаћинствима су изложена већем ризику у свим

димензијама (финансијско сиромаштво, материјална депривација и депривација у

насељу).
• Особе из једнородитељских домаћинства суочавају се са вишим степеном

материјалне депривациј е.
• Особе које живе у старачким домаћинствима немају посебно висок ризик од

финансијског сиромаштва, али су са највишим процентом материјално

депривираних и депривираних у насељу, што рефлектује чињеницу да су најгоре

опремљена насеља уједно и популационо најмање витална.
• Особе из домаћинства са децом показују нешто виши ризик од финансијског

сиромаштва али не и материјалне депривације или депривације у насељу.
• Деца до 14 година спадају у старосну групу која се у највећем проценту суочава и

са финансијским сиромаштвом и са материјалном депривацијом. Скоро свако друго
дете суочава се са тешкоћама у задовољавању специфичних потреба. У највећем

ризику су деца у једнородитељским породицама, потом у тзв. „нуклеарним“, док су
у најмањем ризику деца у проширеним и вишепородичним домаћинствима, у
којима деца на селу живе најчешће.

•

74 Исто, стр. 11.
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• Необразована популација је највише угрожена по свим димензијама сиромаштва.
• Пољопривредници и помажући чланови највише се суочавају са финансијским

сиромаштвом и депривацијом у насељу, а ГПСВ и 1–ПСВ радници са материјалном
депривацијом.

7.4. Организацијецивилног друштва
Цивилно друштво представљају организације грађана, који својим деловањем и

акцијама настоје да у своју заједницу (место, град, општину, државу) унесу квалитативну
промену, заштите интересе одређене групе грађана или друштва у целини, врше надзор
над радом институција и сл. Организације цивилног друштва нису део структуре власти,
већ су добровољни облици организовања грађана, а чине их: удружења грађана, фондације,
задужбине, синдикати, струковна удружења, неформалне групе и слично 5

.

У Србији удруживање регулише Закон о удружењима (Сл. гласник РС, 51/2009 и
99/2011 – др. закони), који прецизира, између осталог, да је удружење добровољна,
невладина и недобитна организација, заснована на слободи удруживања више физичких
или правних лица, да га могу основати најмање три оснивача и сл.

На подручју Новог Сада, сектор цивилног друштва је развијен, а бројне организације
цивилног друштва реализују различите активности у областима пољопривреде, руралног
развоја, руралног туризма, културе, екологије и другим областима.

У бази података Еколошког покрета Оџака76, евидентира се чак 423 еколошких удру-
жења, покрета, друштава, савеза, фондација, научних, стручних и других организација, при
чему овај број укључује све организације цивилног друштва које у свом статуту шиају као
један од циљева заштиту животне средине или еколошки и/или одрживи развој. Прегледом
ових организација према њиховом називу, може се учити да је велики број у области
екологије и заштите животне средине, али и у областима: регионалног развоја, културе,
едукације, хуманитарног рада, обновљивих извора енергије, руралног туризма и руралног
развоја, социјалног развоја, заштите права националних мањина, омладинског и/или
женског стваралаштва и предузетништва, проучавања и заштите животиња и слично.
Већина ових удружења своје активности обавља кроз: организовање трибина, радионица,
едукација; учешће на сајмовима и изложбама; организовање студијских путовања;
продајних изложба и берзи и слично.

Према педацима Градске управе за привреду, Слика 14. Лого “ грб УдружењаОдсека за пољопривреду, на подручју града Новог Сада „ Футошки купус “
раде следећа удружења пољопривредника: Удружење · ·

грађана „Еко фармер“ Ковиљ, Удружење произвођача и
прерађивача футошког купуса „Футошки купус“ Футог,
Удружење пољопривредника „100П “ Нови Сад,
„Удружење пољопривредника Србије“ Ченеј, „Клуб
пољопривредника“ Кисач, „Друштво пољопривредника“
Каћ, Удружење сточара „Дунав“ Ковиљ и Друштво
пчелара „Јован Живанов “ Нови Сад (Сл. лист Града

_,Новог Сада, 14/17). “**

75 Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, линк: 1тр:/'/с[у]1ттоо1·и5тУо.аоу.г5/1пГо–
зегујз/сЕуПпо-(Јгизтуо/сјуј|по-с1гт15туо.367.ћтт|

76 База података еколошких удружења, покрета, друштава, савеза, фондација, научних, стручних и
других организација у Републици Србији, десето издање, Еколошки покрет Оџака,
шшш.ерод2ас1.ога/Етаоез/зтогјез/оосз/Њаге/Њаиаорзппе хшг
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Од набројаних удружења, као што је раније већ наведено, два су овлашћени корисници
ознака географског порекла пољопривредних производа: (1) Удружење произвођача и
прерађивача "Футоцжи купус" из Футога, са заштићеним именом порекла футошког свежег
и киселог купуса из футошког атара и (2) Друштво пчелара "Јован Живановић" из Новог
Сада са заштићегшм именом порекла Фрушкогорскилипов мед са подручја Фрушке горе, а
кратак опис ових удружења даје се у наставку77.

(1) Удружење произвођача и прерађивача футошког купуса и футошког киселог
купуса "Футошки купус", Футог - Регистровано је 2007. године и чине га око 150
произвођача купуса и 6 прерађивача купуса. Настало је из потребе да се заштити један
традиционални производ, какав је футошки купус, који представља идентитет и наслеђе
места Футог и унапреди његова производња. Према подацима чланова Удружења,
футошки купус, као аутохтона сортна популација, кроз векове уназад, била је филозофија
живота становника Футога, а на производњу купуса „наслањала“ се економија, политика,
култура, саобраћајне комуникације и много тога. Удружење покушава да кроз своје
активности сачува те вредности и да промовише важност традиције и наслеђа чувањем
здраве животне средине, здраве исхране и других вредности, које чине идентитет места
Футог. Активности Удружења су бројне (реализују се најчешће уз добру комуникацију са
свим институцијама, почев од локалне заједнице до републичких органа и институција):

• Заокружили су институционалну заштиту футошког свежег и киселог купуса, као
производа са географском заштитом имена порекла и сертификованом
производњом (право коришћења ове ознаке данас има око 40–так пољопривредних
произвођача који сертификују производњу футошког купуса и један прерађивач,
који има сертификовану производњу футошког киселог купуса). Географско
подручје на ком се производи футошки купус са регистрованом именом порекла
обухвата око 5.000 ћа и подручје градског насеља Футог, као и мали део
вегерничког и бегечког атара. Данас настоје да створе подршку да се футошки
купус развије и призна као национални бренд;

• Поред организовања манифестације "ФОРА" (Футошка омладинска радна акција) и
суорганизације манифестације "Футошка купусијада“ (заједно са месном
заједницом Футог, КЦ Футог и Пољопривредном школом у Футогу), активно
учествују и пружају подршку свим другим сличним манифестацијама;

• Учествују као излагачи на бројним сајмовима у земљи, чланови су
интернационалног „Покрета споре хране“ (енг. „81ош Роод Моуетепг“),
посредством кога су учествовали на сајамским приредбама у Штутгарту и Торину;
чланови су националне „Асоцијације пољопривредника“ и активно учествују у
њеном раду; иницијатори су и оснивачи националног Савеза традиционалних
производа Србије "Оригинал Србија" и
слично Слика 15. Фрушкогорски липов мед

(2)љуштво пчелара '(Јован Живановић“, Нови : .} "7

Сад, регистровано је 1973. године, броји око 400 ' ГИ ·

чланшта (од којих преко 200 има регистровано
породично пољопривредно газдинство) и има око
12.000 обележених кошница. Друштво је успешно
реагшзовало бројне пројекте, а посебно: (а)
регистровање ознаке географског порекла: име “**“

77 Подаци добијени са званичних сајтова удружења (ћггр:/'/шшш.Гцгозкжирџзога:
ћЦр://шшш.рсе1аг1п5.0г3.г5/п5/ ) и анкетирањем представника удружења.
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порекла – фрушкогорски липов мед (период 2010-2011; тренутно сертификовану
производњу овог меда има 17 произвођача, чланица Друштва); (б) „Река меда“ (период 2013-
2015; активности финансирала ЕУ и Аустријска развојна Агенција); (в) „Липов мед за
одрживи развој Дунавског микрорегиона“ (период 2013-2015, активности финансирала ЕУ и
Аустријска развојна Агенција у оквиру програма Социо-економски развој дунавске регије уСрбији; носилац пројекта био је град Нови Сад). Иначе, на подручју Новог Сада успешно
ради и Савез пчеларских организација Војводине, као и кластер „Панонска пчела“.

Последњи подаци о активностима удружења која своје циљеве оствари); у областипољопривреде и руралног развоја, јесу одобрени пројекти за суфинансирање активности
током 2017. године, по Јавном конкурсу за суфинансирање пројеката удружења који је
расписалоШЗЖС. Од укупно 43 одобрена пројеката (у два круга), 6 пројеката реализоваће
удружења са подручја Новог Сада78:

1. Удружење „Агропрофит“ (пројекат: „Добар дан домаћине – лист Газдинство у
подстицању промена руралне економије и очувању природних ресурса“);

2. Клуб 100 П Плус (пројекат: „Едукација, информисање и стручно усавршавање
пољопривредника“);

3. Војвођански кластер органске пољопривреде (пројекат: „Органске фарме уВојводини“);
4. Удружење „Лука знања“ (пројекат: „Органска пољопривреда за Вас“);
.„Инфо центар за рурални развој Агросмарт" (пројекат: „ЕУ пут успешне
пољопривреде и руралног развоја“);

6. Удружење произвођача и прерађивача алтернативних биљних врста „Конопља“
(пројекат: „Повратак индустријске конопље на српска поља — шанса за будућност“).

Ш

Текуће активности удружења која своје циљеве остварују у области заштитеживотне средине могу се видети, између осталог, и на основу Одлуке Министарства
заштите животне средине 0 суфинансирању следећих пројеката по Јавном конкурсу за
доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштвау области заштите животнесредине у 2017. Наиме, по овом позиву, 64 пројектне пријаве испуњавају услове засуфинансирање активности, од којих је 11 из Новог Сада (24 удружења конкурисало је поовом позиву, али није обезбедило суфинансирање)79:

1. Друштво за заштиту и проучавање птица Србије (пројекат „Орао би да живи морао“);2. Друштво за заштиту флоре и фауне Дунава и дунавског приобаља Војводине „Рог1апс1
1о1(“ (пројекат: „Повезивање пашњака реконструкцијом зеленог прелаза за овце иговеда“);

3. Војвођанска зелена иницијатива (пројекат: Документарни ТВ серијал „Зелена патролана делу“);
4. Друштво за заштиту и проучавање риба (пројекат: „Школа хидробиологије – Планктонје у школи“);
5. Новосадски еколошки центар (пројекат: „Еко клуб/школска еко мрежа“);6. Новосадска новинарска школа (пројекат „П+П =Е“);

78 Одлуке о избору пројеката и додели финансијских средстава за подршку пројектима за развојпољопривреде и руралних подручја које реализујуудружењау 2017. годинина линкуМГПЦВ:
ћпр://шшш.т1ппо1ј.доутз/јаупј–1(оп1(иг5-2а-5ићпапч1гапје-ргојеКаСа-цдгииепја-и-оћ1азб–ро1јоргјугеде-1-

гшаШод–гаиуоја-а–КОЕ1–5и-ос1-1'аупо2–1тетеза-20 1 7/79 ·Листа вредновања и рангирања пројекатацивилногдруштва у области заштите животне срединеу 2017. години досупна на линку: шут/.еКоЊађ'азоутз/шр—сопгепПирЊадз/КопКцгзНРКЕВЕОС ЏЗТЕ УКЕВМОУАМЈА 1 КАМСЗЈКАМЈА РКОЈЕКАТАЈжН
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7 _ Удружење грађана „Агрофутура“ (пројекат: „Природа је нешто много битно–морамоје
заштитити под хитно“);

8. Удружење за савремено образовање и васпитање деце СОИВ (пројекат: Еко
радионица);

9. Едукативни грађански центар Нови Сад (пројекат: „Зелена Европа– зелена Србија“);
10.Удружење „Верујем у Нови Сад“ (пројекат: „Зелено предузетништво и еколошки

одговорно пословање“);
11.Удружење новинара „Еко вест“ (пројекат: „Јачај свест – животна средина је прва

вест“

Бројна удружења у области пољопривреде, руралног развоја, руралног туризма,
културе, традиције, женског предузетништва, екологије, заштите животне средине и
другим областима, која су регистрована на подручју Новог Сада, обезбеђују финансирање
или суфинансирање својих активности и из других доступних извора, као што су фондови
Покрајине, ЕУ и слично.
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8. ИНФРАСТРУКТУРНА УРЕБЕНОСТ РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА
8.1. Водопривредна инфраструктура: водоснабдевање, канализационамрежа и

пречишћавањеотпадних вода
Водоснабдевање – ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад је јавно предузеће у

државној својини, основано 22. децембра 1989. године од стране комуналне радне
организације, ООУР „Водовод и канализација“ Нови Сад и Скупштине Града Новог Сада.
Основна делатност предузећа је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
снабдевање Града хигијенски и бактериолошки исправном водом за пиће као и
прикупљање и одвођење отпадних вода са урбаног и каналисаног подручја Новог Сада.
Грађани се овом предузећу могу обратити због нестанка воде, слабог притиска у
водоводној мрежи, квалитета воде, разних кварова на водоводној и канализационој
мрежи и слично.

Подземна вода је основни ресурс за снабдевање водом новосадског водоводног
система. Приобални појас Дунава у ближој околини Новог Сада је релативно богат
шљунковито-песковитимслојевима. Ови слојеви леже на дубини 20–30 111 и имају добар
контакт са Дунавом, што омогућава врло добро прихрањивање из правца реке. Погодни
су за изградњу водозахвататипа бунара са хоризонталним дреновима (рени бунари).

На постројење за прераду воде, сирова вода стиже са три изворишта: Штранд,
Петроварадинска ада и Ратно острво. Сва три изворишта налазе се у грађевинском
подручју Града. У зависности од тренутних хидролошких прилика укупан капацитет
изворишта је максимално 1.500 1/5.

Суштински гледано, водоводни систем Новог Сада се састоји од две различите
целине и то: бачки водоводни систем који има све карактеристике класичног
водоводног система у равници, и сремски водоводни систем који има карактеристике
брдско–планинског система са висинским зонама и неколико нивоа препумпавања. Ова
два система готово да раде независно. Бачки систем се снабдева водом углавном из
црпне станице НПС Штранд и мањим делом из ПС Штранд. За бачку страну
водоводног системаједини резервоар чисте воде је на постројењу Штранд запремине 2
х 10.000 ти3 који служи као базни резервоар целог дистрибуционог система из којег
пумпне станице узимају воду и потискују је у систем. У случају било каквих радова на
резервоару град остаје без воде.

Сремски водоводни систем се снабдева водом из ПС Лиман, која ноћу пумпа воду
у резервоар Институт и ПС Штранд која воду пумпа у резервоар Транџамент. На
сремској страни постоји укупно 12 резервоараукупне запремине25.800 ш3 .

Осим ове основне поделе, сремски систем се може поделити у неколико висинских
зона које се снабдевају водом путем система пумпних станица и резервоара.

Дистрибуционамрежа водоводногсистема је добро развијена, са неколико моћних
прстенова у граду и радијалним крацима према приградским насељима. Од око 1.200
Кт цевовода, колико данас има у водоводном систему, 900 је улична мрежа, а остало су
прикључни цевоводи. Минималан пречник цеви је 100 гшп, а максимални, на
магистралним водовима 900 шш.

Када се говори о губицима воде у систему обично се говори о разлици између
количине воде упућене у систем и фактурисане количине воде. У овој разлици
садржано је: цурење из мреже, потрошњана нерегистрованим прикључцима, потрошња
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при испирању мреже, губици при хаваријама, нефактурисана потрошња и друго. Данас
можемо рећи да су укупни губици на водоводном систему Новог Сада око 30%.

Покривеност Града Новог Сада водоводном мрежом је око %% Једино насеље
које није повезано на дистрибутивни систем водоснабдевања Града Новог Сада је
насеље Бегеч. Бегеч има изграђен сопствени водоводни систем, који се снабдева водом
из једног артешког бунара иједног субартешког бунара, дубине од око 300 т. Будући
да квалитет воде из бунара у постојећем систему насеља Бегеч није адекватан као
трајно решење, сва досадашња анализа и техничка документација чији је предмет
снабдевање водом насеља Бегеч, предлагали су повезивање насеља Бегеч на водоводни
систем Новог Сада.

У току је припрема реализације изградње главног доводника Нови Сад–Бегеч.
Након реализације ове фазе инвестиције, реализоваће се водоводна мрежа постојећег
система снабдевања водом насеља Бегеч уз оптимално коришћење постојеће
инфраструктуре као што су основни објекти и водоводна мрежа постојећег система
снабдевања водом насеља Бегеч. Техничкадокументацијаје у завршној фази израде.

Водоснабдевање Града Новог Сада је углавном заокружено за дужи временски
период. У дугорочномплану је изградња изворишта инфилтрационогтипа Ратно острво
у залеђу постојећег изворишта, које би имало капацитет да подмири потребе не само
Града Новог Сада, већ и шире околине. Изградња овог изворишта представља велику
инвестицију, обзиром да обухвата и третман површинске воде из Дунава која се налива
у инфилтрационапоља, и значајно заузимање земљишта.

У подручјима са дивљом градњом углавном је изграђена илегална (дивља)
водоводна мрежа, која ће се временом легализовати (уз одређене реконструкције) и
постати део система водовода. Магистрална и примарна водоводна мрежа су углавном
заокружене и њихово даље ширење није планирано, осим на правцима и ограниченим
подручјима на кој има се планиранова изградња.

Канализационамрежа - Данашњи канализациони систем територије Града Новог
Сада чине канализациони систем града Новог Сада и неизграђени и планирани систем
канализације употребљених вода приградских насеља. Канализациони систем градаНовог Сада је подељен на градска подручја и то: северно градско подручје, централноградско подручје и јужно градско подручје. Представља заједнички, општи систем
каналисања, који јединственим системом одводи истовремено употребљене отпадне
воде домаћинстваи индустрије и падавине.

Северно градско подручје обухвата канализацију употребљенихвода домаћинства
и индустрије простора северно од канала ДТД, припадајуће радне зоне Север 1 и Север4. Овом канализационом систему привремено је прикључен доводни колектор отпадних
вода из правца насељаКаћ и Будисава. Отпадне воде овако прикупљенесе испуштају у
реку Дунав, низводно од последњег бунара на изворишту ратно острво. Одвођење
атмосферских вода са северног градског подручја је путем отворене каналске мреже.

Централно градско подручје је највећи канализациони систем града Новог Сада.Због своје површине и дужине главних колектора слива, концептуално је подељен на
три градска слива и то: северни градски слив, јужни градски слив и слив ЦС Сајлово.Слив ЦС Сајлово је слив искључиво атмосферских вода и мелиоративног каналаСајлово, који је највећим делом зацевљен. Северни и јужни градски слив изграђени сукао општи или заједнички систем канализационе мреже. Северни градски слив
гравитира ка главној црпној станици ГЦ2, која за време водостаја +240 ст, отпадне и
атмосферске воде препумпава у Дунав. Јужни градски слив по припадајућој површини
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је највећи. На западном делу града прикључене су на главни колектор јужног сливаотпадне воде насеља Ветерник и Футог. Отпадне воде јужног градског сливагравитирају ка главној црпној станици јужног слива ГЦ1 која за време водостаја +240
цм, отпадне и кишне воде препумпава у Дунав.

Јужно градско подругу'е обухвата градска насеља Петроварадин и Сремску Каменицу.У градском насељу Петроварадин је већим делом изведена канализација по општемсистему. Отпадне и атмосферске воде се изливају у Дунав низводно од извориштаПетроварадинска ада. На канализациону мрежу Петроварадина прикључен је из правцалокалитета зграде телевизије потисно гравитациони колектор отпадних вода градскогнасеља Сремска Каменица. Из Сремске Каменице се одводе искључиво отпаднеупотребљене воде домаћинства и индустрије. На канализациони систем Петроварадина изправца Буковачког пута доведене су отпадне воде насеља Буковца.
Укупна дужина канализационе мреже (без прикључака) је око 720 Кит. ПокривеностГрада Новог Сада канализационом мрежом је 85% директним потрошачким прикључциманајавну мрежу. Осталих 15% су покривени пражњењем септичких јама.
Последњих година у току су активности на изградњи и сукцесивном пуштању уфункцију канализационе мреже у приградским насељима Ковиљ, Руменка иСтепановићево са припадајућим локалним постројењима за пречишћавање отпадних вода.
Пречишћавање отпадних вода – Недавном доградњом постројења за прераду воде„Штранд“ озонизацијом и филтерима са активним угљем, капацитета 1.500 1/5, задовољенесу тренутне потребе за прераду питке воде доброг квалитета, као и потребе за дуживременски период. У средњорочном плану је изградња новог постројења за прераду питкеводе „Петроварадинска ада“ капацитета 200 1/5, које би требало да повећа сигурност, односнопоузданост водоснабдевања Града, а нарочито у периодима реконструкције, или санацијепостојећег система прераде на Штранду, чија основна прерада – аерација и филтрација набрзим пешчаним филтерима није озбиљније реконструисана више од две деценије.
У протеклом временском периоду је дошло до коначног опредељења око концептапречишћавања отпадних вода приградских насеља. Усвојен је сепаратни систем каналисањаотпадних вода. Планирано је да се употребљене отпадне воде гравитационши системимацевовода и црпних станица доводе до припадајућег локалног постројења за пречишћавањеотпадних вода. Тако су у периоду протеклих годину дана пуштена у рад три локалнапостројења за пречишћавање отпадних вода и то у насељима: Ковиљ, Руменка иСтепановићево. Сва остала приградска насеља започела су одређене активности на израдитехничке документације.
Пречишћавање отпадних вода Новог Сада и општине Петроварадин предвиђа се нацентралном постројењу за пречишћавање отпадних вода са локацијом постројења на местуулива Роковог потока у Дунав (сремски део Града). Овде треба напоменути да отпадне водецентралног и северног градског подручја (са бачке стране) треба пребацити до локацијецентралног постројења за пречишћавање отпадних вода што подразумева изградњу цевоводаиспод корита Дунава или пумпањем и проласком цевовода преко моста на Дунаву.Пројектовани капацитет централног градског пречистача у првој фази износи 400.000 ЕС, самогућношћу доградње до коначне фазе 500.000 ЕС.

8.2. Наводњавањеи одводњавање
Хидротехнички системи имају стратешки значај за развој читаве РепубликеСрбије, АП Војводине, и наравно подручја Града Новог Сада, у коме пољопривреда ииндустрија заузимају веома значајно место.
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У технологији пољопривреднепроизводње наводњавање као мера може да изазове
ланчане промене у читавом агроиндустријском комплексу, а самим тим и у читавој
привреди једног подручја. Наводњавање је врло значајно у савременој биљној
производњи и када се исправно примењује остварује се напреднији узгој
пољопривредних култура са сигурним, високим, квалитетним и економски оправданим
приносима. Поред примене у циљу влажења земљишта, наводњавање се примењује и у
сврху фертиригације, борбе против мраза, фитосанитарне заштите, десалинизације
земљишта (испирање соли) и друго. На жалост, примена наводњавањау нашој земљи и
даље доста заостаје у односу на остале земље у свету. Наводњавање се примењује
спорадично и у много мањој мери у односу на реалне потребе, а и могућности за
његову примену.

Према подацима пописа пољопривреде, укупно наводњавано земљиште на
подручју Града Новог Сада износи 2.072 ћа које примењује 517 пољопривредних
газдинстава као једну од мера у својој пољопривредној производњу. Наводњавање се
примењује на 1.829 ћа под ораницамаи баштама, на 178 ћа под воћњацима, на 5 ћа под
виноградима, на 1 ћа под ливадама и пашњацима и 58 ћа су остали стални засади на
кој има се наводњавање примењује (Табела 33.).

Табела 33. Наводњаваноземљиште према категоријама коришћења у пољопривредној
производњи 2011/2012

ОсталиНаводњавано Оранице и Ливаде иВоћњаци Виногради сталниземљиште баште пашњациТериторија засади
Укупно Укупно Укупно Укупно Укупно УкупноПГ
(на)

ПГ
(ћа)

ПГ
(па)

ПГ
(ћа)

ПГ
(па)

ПГ
(па)

Република
. 71.947 99.773 57.999 84.858 17.940 13.344 780 215 856 602 658 754СрбИја

Србија–север 9.389 64.360 7.178 57.487 2.511 6.487 302 97 29 35 101 253
Јужн°бачка 1.842 22.5631.498 21.517 373 954 24 11 6 13 24 68област

град,31°“ 517 2.072 426 1.829 88 178 7 5 2 1 15 58

Нови Сад 484 2. 051 414 1.826 69 168 6 5 2 1 11 51

Петроварадин 33 21 12 4 19 10 1 – – 4 8

Извор: Попис пољопривреде2012., Књига 1.

Према врстама усева, према истом извору података, на подручју Града Новог Сада
наводњава се 314 ћа под житом и кукурузом за силажу што чини 1,7% од укупне
површине, 159 ћа под шећерном репом, што чини 25,9% од укупне површине, 2 ћа под
сунцокретом, што чини 1,1% од укупне површине, 789 ћа под поврћем, босганом и
јагодама, што чини 88% од укупне површине, и 566 ћа под осталим усевима на ораницама
и баштама што чини 4,5% укупних површина под овим усевима (Табела 34.).

Најчешћи начини наводњавањакоји се примењују су површинско наводњавања са
25,7%, орошавање или вештачка киша са 46,9% и наводњавање капањем са 27,5%.

Као извор воде за наводњавање на подручју ГрадаНовог Сада у највећем проценту
користе се подземне воде на газдинству (68,9%), затим површинске воде ван газдинства
(23,4%), површинске воде на газдинству (2,6%), вода из водовода (2,3%), и остали
извори воде за наводњавање се користе са 2,8% (Табела 35.).
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Табела 34. Наводњавана површина оранииа и башти према врстамаусева
Поврће, бостан Остали усеви наЖита И КУКУРУЗ Шећерна репа сунцокрет и јагоде (на ораницама иза силажу
отвореном) баштама

Територи % од % од % од % од % одЈа укупне укупне укупне укупне укупнећа површине 11а површине ћа површине ћа површин ћа површине
под под под е под под

усевом усевом усевом усевом усевом
Репубшка 36.154 2,1 9.191 13,3 672 0,4 19.865 63,8 18.976 4,1СрбИЈа

Србша' 24.456 2,3 9.190 13,3 617 0,4 10.685 65,5 12.538 5,1север
ЈУЖНОбач 8.353 5,6 3.309 20,8 22 0,2 4.418 78,9 5415 5,7ка област

Град 314 1,7 159 25,9 2 1,1 789 88,0 566 4,5Нови Сад

Нови Сад 314 1, 7 159 25,9 2 1,2 788 88,8 564 4,6
Петрова!“

- - - _ - _ 1 12,4 2 1,0адин

Извор: Попис пољопривреде2012., Књига]

Табела 37. Начини наводњавања и главни извори воде за наводњавање
Начин наводњавања Главни извор воде за наводњавање
: : 9 % 59 % >4 & се 5,5 3 : % 5 0 „, а 0 = 5 и 9, %Територија Ед ад се Ф=А ЕШоАЕЗоА=оА ЗА58° „а 3 95,8 58Е8598588&=з°&“ %“ = 85“ 825“ 855 све а“О С]. % З “ По [., по а 911

15': ° :: : == 0
републдка 60,6 12,2 27,2 51,6 6,7 31,0 6,5 4,2Србија

Србија-север 43,8 22,7 33,5 44,2 6,3 38,6 5,8 5,0
Јужн°бачка

37,7 33,1 29,2 56,2 5,7 30,9 3,5 3,6област

Град Нови
С 25,7 46,8 27,5 68,9 2,6 23,4 2,3 2,8ад

Нови Сад 23,8 49,4 26,8 69,9 1,9 24,3 1,8 2,5
Петроварадин 53, 3 8, 9 37, 8 61, 9 10,2 14, 4 7, 6 5,9

Извор: Попис пољопривреде2012., Књига1

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство уручио је овегодине 145 уговора за доделу бесповратних средстава за суфинансирање набавке опреме занаводњавање и изградњу експлоатационих бунара у АП Војводини. Укупна вредност тихинвестиција износи 98 милиона динара, од чега је из покрајинског буџета обезбеђен 61
милион динара, односно 62,3% средстава. Реализацијом тих инвестиција у Војводини ћепод системима за наводњавање бити нових 385 ћа ораница. Већи део, односно 288 ћаораница, наводњаваће се водом из бунара, а 97 ћа водом из канала. Највеће интересовањеје за набавку система за наводњавање у повртарству, па је укупна вредност те инвестиције
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54 милиона динара. У нове системе за наводњавање у воћарству инвестирано је укупно28,3 милиона динара, а у ратарству 15,7 милиона динара.
Са потписаним уговорима, 621 пољопривредник широм Војводине остварио је правона бесповратна средства за набавку нових система за наводњавање у 2017. години. Те

инвестиције вредне су укупно 433,7 милиона динара, од чега је Покрајина обезбедила
средства у износу од 262,4 милиона динара. Тиме је обезбеђено наводњавање нових 2.685ћа војвођанских ораницазо.

Одводњавање пољопривредних површина је регулисано хидротехничким системима,којима је покривено 85% територије АП Војводине. Од тога, Бачка обухвата 42,9%, Банат
40,0%, а Срем 17,1%. Петнаест водопривредних организација управља са 15 подручја на
којима се налази 285 система за одводњавање. Карактеристично за одводњавање генералноје застарелост опреме и лоше одржавање система, што у великој мери смањује њиховофункционисање. Може се дати оцена да је угроженост подземним и површинским водамавелика у значајном делу АП Војводине, нарочито у кишним периодима и да овој мери требапосветити значајну пажњу у циљу повећање њене функционалности и ефикасности.
Проблем заштите од поплава се решава и изградњом брана и акумулације. Изграђено је 17
вишенаменских акумулација у ранијем периоду (Програм развоја АП Војводине за период2016-2020).

Територија Града Новог Сада налази се на два водна подручја:
• водно подручје „Бачка и Банат“, које обухвата територију Града на левој обали

Дунава;
• водно подручје „Срем“, које обухвата територију Града на десној обали Дунава.
Град може бити угрожен поплавама од вода 1 и П реда. На подручју Града за воде 1

реда проглашенајерека Дунав, и Канал Нови Сад–Савино Село (Хс ДТД). Категорији водаП реда на територији Града припадају фрушкогорски потоци који се простиру на северној
падини Фрушке горе. За управљање водама 1 реда надлежно је Јавно водопривреднопредузеће „Воде Војводине“ Нови Сад, а на водама П реда одбрану од поплава организујеи спроводи Град.

Фрушкогорски потоци који чине хидрографску мрежу Града Новог Сада, су бујичнитокови са свим њиховим одликама. Да би се спречила појава изливања потока и поплавенастале њиховим изливањем, вршена је регулација појединих токова у више наврата. Завреме високих водостаја Дунава успоставља се привремена одбрана насеља на деснојобали реке, изградњом надвишења обала потока изнад коте успора Дунава.
У циљу спречавања настајања поплава, затим смањења штета насталих ОД поплава И

ублажавања последица изазваних водама П реда, предвиђа се низ мера за заштиту одпоплава. У ове мере спадају:
• превентивне мере које се предузимају ради спречавања настајања поплава и

превентивног ублажавања последица ЊИХОВОГ деловања;
оперативне мере (пре и у току поплаве) које представљају активности које се
спроводе у времену непосредне опасности од изливања вода П реда и за времеизливања вода П реда; и

() . .8
штуопофпадоутз/зг
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• мере за ублажавање и отклањање последица изазваних поплавама (интервентне
мере) представљају заправо акгивности на санацији, реконструкцши и ПОНОВНОЈ

изградњи објеката оштећених поплавама изазваним водама 11 реда.
У смислу одбране од поплава, сви мелиорациони системи на територији Града

подељени су на четири техничке деонице:
1. „Футог“,
2. „Темерин-Степановићево“,
3. „Каћ–Нови Сад“,и
4. „Срем“.

Мрежу канала чине системи за одводњавање који скупљају вишак површинских и
подземних вода и одводе до крајњег реципијента. Атмосферске воде у насељеним меетшиа
најчешће се упуштају у мелиорационе канале или се инфилтрирају у подземне воде, Док се
један део ових вода одводи и директно упушта у Дунав.

8.3. Саобраћајнаинфраструктура
Опремљеност функционалном и капацитетом задовољавајућом саобраћајном

инфраструктуром је један од кључних предуслова квалитетне интеграције неке
територијалнејединице у регионалне развојне токове. Са аспекта просторне позиције унутар
ширег региона, град Нови Сад располаже задовољавајућим саобраћајно-комуникативним и
стратешким положајем, који условљава експлоатацију скоро свих видова саобраћаја
(друмског, железничког и водног, а условно и ваздушног).

Друмски саобраћај - Мрежу друмских саобраћајница на територији Новог Сада
сачињавају државни ПУТНИ правци, ОПШТИНСКИ категорисани И некатегорисани ПУТСВИ И

улице у насељеним местима.

Државних путеви 1 реда су носиоци друмског саобраћаја на националном нивоу.
Међусобно повезују територију државе са мрежом европских саобраћајница и суседним
државама, као и привредно значајна насеља унутар државе. Територију Града пресеца
државни пут 1А реда: А1 (међународни пут Е–75), са трасом државна граница са
Мађарском (Хоргош) - Нови Сад – Београд – Ниш – државна граница са Македонијом
(Прешево); и државни путеви 1Б реда: бр. 12 (Суботица - Сомбор - Бачка Паланка - Нови
Сад – Зрењанин – државна граница са Румунијом (Српска Црња)) и бр. 21 (Нови Сад — Ириг
– Рума – Шабац - Ваљево - Пожега - Ивањица — Сјеница).

Државни путеви 11 реда су основне споне подручја и центара унутар појединих
привредних и геополитичких заједница. Територијом Града пролазе следећи државни
путеви 11 А реда: бр. 100 (Суботица - Бачка Топола – Србобран – Нови Сад – Инђија —

Београд), бр. 102 (Кањижа – Сента – Бечеј - Темерин - државни пут 100), бр. 111 (Оџаци –
Ратково - Бачки Петровац – Руменка - Нови Сад), бр. 113 (Фекетићу – Врбас – Змајево –
Руменка), бр. 119 (државна граница са Хрватском (Фештин) – Беочин – Сремска
Каменица), бр. 129 (Каћ – Тител – Ковачница - државна граница са Румунијом (Јаша
Томић)) и бр. 114 (Бачко Градите –Жабаљ - Шајкаш — државни пут А1).

Мрежа локалних путева (категорисаних и некатегорисаних) међусобно повезује
насеља, или насеља са одређеним локалитетима унутар територије Новог Сада, при чемује
од примарног значаја око 102 1(ш категорисаних општинских путева (Табела 36.).
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Табела 36. Упоредна структура и густина путне мреже територијалнихјединииа (у /ст,
/ст//ап2)

Државни Државни путеви Општински
11 п еви Густина. Савремени путеви1реда реда УТ ПовршинаТериторија Укупно . путнеКОЛОВОЗИ Савремени Савремени Савременитериторије ежСвега Свега Свега мр е

КОЛОВОЗИ КОЛОВОЗИ КОЛОВОЗИ

републџка 44.995 29.745 4.804 4.764 10.951 10.088 29.240 14.894 88.499 0,51Србша

Р.°г“°“ 5.954 5.448 1.315 1.315 1.950 1.946 2.689 2.187 21.614 0,27В0јводине

Јужн°бачка 1.237 1.205 247 247 500 500 491 458 4.026 0,31област

Град
273 273 61 61 110 110 102 102 699 0,39Нови Сад

Извор: Општине и региони у РепублициСрбији - 2016., РЗС, 2017.

Унутар административне територије Града постоје оправдане потребе за
проналажењем најповољнијих решења око проширења постојеће путне мреже, и то у
правцу што бољег међусобног повезивања насеља, односно насеља са градским центром.

Према Закону о јавним путевима, о изградњи, одржавању, заштити, експлоатацији,
развоју и управљању државним путевима 1 и П реда у Републици се стара ЈП Путеви
Србије. Управљање општинским путевима и улицама у насељеним местима је у
надлежности органа локалне самоуправе, а она је додељена ЈКП Пут Нови Сад. Стање
путне мреже је генерално задовољавајуће, иако одређени путни правци нису усклађени
са повећањем броја и носивошћу возила, те су оптерећени са лошијим стањем коловозног
застора, техничким условима саобраћајница ван захтеваног норматива, оштећеном или
неадекватном хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, мањком пешачких и
бициклистичких стаза, и осталим. Лимитирајући фактор интензивнијег инвестиционог
одржавања и изградње саобраћајница је најчешће препознат у недостатку материјалних
средстава локалне самоуправе и Републике.

Квалитет јавног превоза (аутобуског), са аспекта покривености свих насеља на
територији Града (53 линије у градском и 38 линија у приградском саобраћају), броја и
дисперзије аутобуских стајалишта (313 градских и 509 приградских стајалишта) и броја
дневних полазака је, сходно концентрацији и потребама локалног становништва, на
задовољавајућем нивоу. Јавни саобраћај је организован од стране Јавног градског
саобраћајног предузећа Нови Сад.

Железнички, водни и ваздушни саобраћај – Железницаје од великог значаја за градНови Сад. Основу система железнице чине следећи елементи: а) Крак магистралне пругеЕ-85 Београд – Нови Сад – Суботица (својеврсна веза са Европом); б) Регионални пружни
правац Тител – Римски Шанчеви - Богојево; ц) Локални пружни правац Петроварадин -
Беочин; д) железничка чворишта (станице) у функцији превоза путника и терета: Нови
Сад, Сремска Каменица и Петроварадин; е) железничка стајалишта: Каћ, Будисава,
Степановићево, Кисач, Ветерник, Футог и Лединци.

Стање и квалитет пружних праваца је прилично неуједначен, али на релативно
задовољавајућем нивоу. Приоритетни захтеви су усмерени на реконструкцију и
модернизацију (побољшање њихових техничко-експлоатационих карактеристика)
постојећег магистралног, регионалног и локалног пружног правца, наставак изградње
примарног железничког чвора (обухвата ранжирну, теретну и путничку станицу са
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пратећим садржајима), завршетак изградње двоколосечног моста преко Дунава, изградњу
индустријских колосека унутар радних зона Исток и Север ради унапређења веза
крајњих корисника са главном железничком станицом, стављање железнице у функцију
јавног превоза (унапређење конекције приградских насеља са административним
центром) и остало.

Из угла мултимодалности саобраћаја, до 2020. године је планиран завршетак
изградње новог робно–транспортног центра у Новом Саду који ће у великој мери
допринети развоју свих расположивих привредних потенцијала.

Са аспекта водног саобраћаја, град Нови Сад се примарно ослања на пловни пут
Дунава (коридор УН) и каналску мрежу Д–Т–Д (канал Нови Сад – Савино Село и Велики
канал (Мали Бачки канал)). Инфраструктурне елементе од важности за овај вид саобраћаја
представљају: међународна лука у Новом Саду (прихват робе и терета); неколико
путничких пристана; мање марине за прихват малих и спортских пловила; и остало.
Примарни захтеви су усмерени ка функционалном унапређењу (задовољавање захтева
мултимодалности) и осавремењавању лучког пристаништа, које би омогућило
задовољавајућу манипулацију над свим врстама роба; модернизацију постојећих и
изградњу нових путничких пристаништа (терминала); изградња градске марине (у
функцији наутичког туризма); и остало.

Са аспекта ваздушног саобраћаја, расположиве алтернативе за град Нови Сад су
примарно међународни путничко–теретни аеродром Никола Тесла у Београду, спортско–
привредни аеродром у Ченеју (у функцији пољопривредне авијације), и евентуално војни
аеродром у Батајници, уколико би у скоријој будућности добио пренамену и за цивилни
саобраћај.

8.4. Енергетска инфраструктура
Енергетски систем Новог Сада базиран је на два велика централизована система:

систем снабдевања електричном енергијом (електроенергетски систем) и систем
снабдевања топлотном енергијом, који у себи садржи два система–топлификациони и
гасификациони.

Електроенергетски систем – Нови Сад се снабдева електричном енергијом из
јединственог електроенергетског система Србије, путем хидро и термоелектрана и пре-
носних трансформаторских станица напонских нивоа 400/220/110 К)! и 110/35(20) КК! које
даље преносе електричну енергију до дистрибутивних трансформаторских станица и потро–
шача. Снабдевање електричном енергијом је поуздано и квалитетно у постојећим условима.

Најважнији објекат за снабдевање је трансформаторска станица (ТС) 400/220/110 КУ
"Нови Сад 3" која је лоцирана на левој страни пута Нови Сад - Бачки Јарак. Ова ТС је
надземним далеководима 110 КХ/ повезана са седам преносних ТС напонског нивоа
110/35(20) КУ. На територији Новог Сада налази се и седам дистрибутивних ТС нивоа
35/10(20) К)] које су са ТС 110/35 КУ повезане углавном надземним 35 КУ далеководима.

Средњенапонска (10 и 20 КУ) мрежа и дистрибутивна нисконапонска мрежа (0.4 КУ)
су на градском подручју изграђене скоро у целини као подземне (кабловска), а у насељима
надземно са краћим кабловским деоницама или одцепима. Својим техничким
карактеристикама, средњенапонска и нисконапонска мрежа одговарају захтевима за
континуитетом и сигурношћу снабдевања потрошача електричном енергијом.
Дистрибутивне ТС 10/0.4 и 20/0.4 КУ су најчешће грађене као монтажнобетонске, од
префабрикованих бетонских елемената. У местима у околини Новог Сада (викенд зоне и
зоне породичног становања) велики је број стубних ТС монтиран на челично-решеткастим
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порталима и стубовима. На територији града (углавном на ободима) налазе се 400 КУ, 220
КУ, 110 КУ и 35 КУ далеководи. Сви далеководи имају своју зону заштите, у којој је
посебним условима забрањена изградња објеката и садња средњег и високог растиња и
воћки. Међутим, неконтролисаном градњом објеката испод далековода на многим местима
су прекршени технички прописи о минимално дозвољеном сигурносном одстојању и
висини између објеката и проводника, што је довело до угрожавања постојећих далековода
и одустајања од планиране трасе за изградњу новог далековода. Сви електроенергетски
објекти на подручју града не утичу негативно на квалитет животне средине.

У саставу електроенергетског система налази се и Термоелектрана–топлана (ТЕ–ТО)
„Нови Сад", инсталисаног капацитета годишње производње електричне енергије око
1.500.000 МХА/ћ. Карактерише је брз улазак у рад када је то најпотребније и испорука вршне
електричне енергије. Повезана је директно на 110 [(У далеководни систем града и
представља најзначајнији енергетски објекат на територији Новог Сада.

Снабдевање топлотном енергту'ом - На територији ЈЛС Нови Сад за грејање се користи
топлотна енергија коју обезбеђује ЈКП „Новосадска топлана" и систем за дистрибуцију гаса
коју обезбеђује ДП „Нови Сад-ГАС". Основна делатност ЈКП „Новосадска топлана" је
производња и испорука топлотне енергије за грејање и припрему топле потрошне воде.
Изградњом топлотног извора „Запад°°, делатност је проширена и на производњу и испоруку
електричне енергије која се продаје Електропривреди Србије у статусу повлашћеног
произвођача. Технички систем „Новосадске топлане“ чини 6 топлотних извора (укупне снаге
671,3 МИ), главна разделна станица (ГРС), вреловодна мрежа од 220,1 Кил и 3.832 кућне
подстанице у зградама. Основни енергент који се користи је природни гас. Техничко–
технолошку целину система чини и „ТЕ–ТО Нови Сад°° (инсталисана снага расположива за
грејање Града износи 332 М“! у основним измењивачима и 160 М“! у вршним
измењивачима) којаје са системом повезана преко ГРС.

На систем испоруке топлотне енергије ЈКП „Новосадска топлана“ на дан 31.12.2015.
године било је прикључено 94.800 стамбених јединица, од којих 29.359 користи и топлотну
енергију за припрему топле потрошне воде, као и 7.901 пословних корисника, од којих
3.262 користи и топлотну енергију за припрему топле потрошне воде (Агенција за
енергетику Града Новог Сада). Оптимална управљивост, максимална поузданост и
ефикасност уз минималне губитке енергије постигнута је потпуном аутоматизацијом
топлана и надзором из једног диспечерског центра.

Предузеће „Нови Сад – Гас„ ДП на територији ЈЛС Града Новог Сада врши
дистрибуцију, одржавање и контролу више од 2.000 1(ш гасне мреже, 60 станица, око
60.000 изграђених прикључака и око 57.000 активних потрошача с кућним мерно-
регулационим сетовима и са исто толико унутрашњих гасних инсталација. Током 2015. и
2016. године већи део изграђених стамбених зграда на територији града изабрао је као
енергент природни гас уместо топлотне енергију из градске топлане (Агенција за
енергетику Града Новог Сада). У наредном периоду гасификациони систем ће бити
преовлађујући систем снабдевања топлотном енергијом у деловима Града са породичним
становањем, радним зонама и свим насељима ЈЛС Нови Сад.

Обновљиви извори енергије - На читавом подручју Града Новог Сада тренутно нема
системске употребе ОИЕ нити егзактних података о њиховој употреби. У мањој мери је
заступљено коришћење енергије биомасе (углавном огревно дрво), док је коришћење
осталих енергетских ресурса (соларна енергија, енергија ветра, геотермална енергија)

81 штрапопзКеЈЗ/одтапсј/те–то-похл–зад

113



!! Стратегијаразвоја пољопривреде и руралног развоја градаНовог Садаза период 2018–2022. година

спорадично, са потрошњом која је занемарљива у односу на укупну енергетску потрошњу
на подручју града.

Просторним планом Републике Србије планира се изградња хидроелектране код
насеља Ветерник. Уколико се изгради хидроелектрана, у том случају ће хидроенергија у
ОИЕ учествовати са 57%. Укупан потенцијал ОИЕ на подручју ЈЛС у односу на укупне
енергетске потребе Града приказан је у Табели 37., при чему анализа не третира енергетску
потрошњу у транспорту, већ само градске потребе за електричном и топлотном енергијом.

Табела 3 7. Потенцијал ОИЕ у односу на укупне енергетске потребе Града Новог Сада

Потребе и потенцијали Града Тое* %

Потребе града 451.418,6

Укупан потенцијалОИЕ (са великом ХЕ) 178.710,7 39,6

Укупан потенцијалОИЕ(без велике ХЕ) 81.238,3 18,0

* Тое – Тона еквивалентненафте

Извор: Програм енергетске ефикасностиЈЛС Нови Сад (2016). Агенцијаза енергетикуГрадаНовогСада,
Град Нови Сад.

Енергетски менаџмент у Новом Саду - Агенција за енергетику Града Новог Сада
(АЕНС) је основана 2005. године, ради обављања развојних, стручних и регулаторних
послова у области енергетике који су у надлежности града, као и послова у области
енергетике које Република повери граду. У плану је да до краја 2017. године Град Нови
Сад именује првог енергетског менаџера.

Енергетска политика Града Новог Сада приказује јасну опредељеност одређеног
субјекта везано за производњу и потрошњу енергије, рационалну употребу енергије,
повећање енергетске ефикасности, расподелу енергије и друго. У том смислу Град Нови
Сад је: 1) развио и применио скуп мера и активности како би се спречило или смањило
стварање отпада и других штетних утицаја на животну средину и тиме свеукупно загађење
свело на најмању могућу меру; 2) унапредио систем прикупљања података о енергетским
потрошњама објеката и јавих предузећа под надлежношћу Града; 3) реализовао образовне,
информативне и стручно усмерене обуке из области енергетике и заштите животне
средине за све запослене и за грађане Града; 4) систематски управља активностима како би

се остварио и промовисао сталан напредак, постављањем циљева у области енергетике и
заштите животне средине; 5) по потреби на годишњем нивоу редефинисао и допуњавао
Енергетску политику и упоређивао остварене резултате на унутрашњем нивоу.

8.5. Телекомуникациона инфраструктура
Достигнути ниво животног стандарда неке локалне заједнице осликава се и кроз

израз дисперзије, капацитета, технолошке савремености и поузданости инсталираних
елемената телекомуникационеинфраструктуре.

Фиксна телефонија - Функционисање највећег дела инсталација И уређаја фиксне
телефоније на територији града Новог Сада је у рукама предузећа Телеком Србија а.д. (у
мањем обиму присутни су још и Орион телеком д.о.о., СББ и Теленор д.о.о.). Сви елементи
мреже фиксне телефоније (објекти и телефонске централе, спојни путеви, примарна и
секундарна мрежа и остало), као и панел пружених услуга, својим квалитетом и капацитетом
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Такође, на територији града у функцији су и ШЕВ портал за Е-управу градске управе
Новог Сада, те ШЕВ портал за Е–управу Министарства унутрашњих послова (ПУНови Сад).

Са аспекта унапређења рада на информатичкој писмености локалног становништва,
примарно на ужој територији насељеног места Нови Сад регистровано је неколико школа
рачунара са палетом основних и напредних курсева програмирања.

8.6. Управљањеотпадом
Као и у већини градова у Србији и на територији града Новог Сада неадекватно

управљање отпадом представља један од великих еколошких проблема. Свакодневно се
стварају велике количине отпада из домаћинстава и са јавних површина (комунални
отпад), отпад из пољопривредне производње (животињски отпад, жетвени остаци,
пластична амбалажа од пестицида и минералних ђубрива итд.) као и отпадних материја
које воде порекло од индустријских активности.

,
Сакупљање комуналног и пољопривредног отпада са територије Града Новог Сада

врши ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад, при чему је покривеност сакупљања комуналног отпада од
стране комуналне службе 100%. Међутим, и поред тога, стално се стварају дивље депоније
(локална сметлишта), поготову у сеоским насељима83 . Одлагање свог сакупљеног
комуналног отпада врши се на делимично санираној градског депонији, која је ограђена и
налази се у северном делу грађевинског подручја Новог Сада, северно од аутопута Е-7584.
Депонијаје удаљена око 700 метара од почетка насељеног дела града и око 6 1611 од центра
Новог Сада. Градска депонија је у употреби од 1963. године до данас и сав отпад, осим
опасног и индустријског отпада, који се сакупи на територији Града и околних насеља,
одлаже се на ову депонију. На депонији се редовно врши прекривање отпада инертним
материјалом, сабијање отпада компактором и слично. Цео комплекс депоније простире се
на 56 ћа, од чега тело депоније заузима око 22 ћа. На градској депонији, од јесени 2002.
године налази се и постројење за сепарацију и балирање отпада у којем радници издвајају
корисне сировине, које се након балирања пласирају на тржиште секундарних сировина.
Радници који сортирају отпад, издвајају следеће сировине: папир, картон, ПЕТ амбалажу,
РУС фолију, пластику, стаклене боце, алуминијум, гвожђе, челик, акумулаторе и гуме.
Примарна селекција отпада не постоји, као ни рециклажни центар. На овом подручју
послује више предузећа која се баве откупом рециклабилних материјала и рециклажом.
Иако је постојећа депонија делимично санирана планира се њено затварање и изградња
нове регионалне депоније на коју ће се доносити и одлагати отпад из Града Новог Сада и
околних општина. Постојећа депонија ће се након затварања рекултивисати а нова
депонија биће изграђена у близини старе.

83 Дивље депоније запремине до 5 т3 углавном су лоциране на местима за постављање посуда за
одлагање отпада поред кој их грађани углавном одлажу свој крупан отпад, инертни отпад и други отпад који
не може да стане у контејнер. Поред малих дивљих депонија постоје и велике дивље депоније запремине до
неколико хиљада кубних метара, на којима грађани константно одлажу свој отпад.

84 Санација сметлиштаје спроведена 2002. године, од стране ЈП „Завод за изградњу града“, Нови Сад,
када су извршени радови који су омогућили примену минималних мера заштите животне средине. Наредне
године постављена је ограда и капија са рампом, како би простор био контролисан и како би се спречио
улазак људи и животиња. Такође, изграђен је и ободни канал као баријера, али и место за одвођење
површинских вода околног тла и депоније. Направљени су сервисни путеви за безбедно кретање возила која
довозе отпад, а примењена је и дегазација. Постављен је низ вертикалних бунара, односно дегазатора, за
евакуацију депонијског гаса, који је потенцијални изазивач пожара на депонији. На основу резултата
мониторинга депонијског гаса доносе се одлуке о мерама одржавања система за дегазацију. На депонији су
извршене научно-истраживачке активности по питању енергетског потенцијала депонијског гаса а резултати
су показали да иако постоји енергетски потенцијал овог гаса, до сада није било финансијских средстава да се
исти и искористи, тако да гас и даље одлази у атмосферу.
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Пољопривредни отпад сакупља се и одлаже на депонију са малог броја

пољопривредних газдинстава на територији града Новог Сада, при чему се највише

сакупља амбалажа средстава за заштиту биља и гума. Један део отпада пореклом из

пољопривреде сакупља комунална служба и то: искоришћена уља (машинско, моторно,
хидраулично итд.), пластика, гуме, амбалажа средстава за заштиту биља, амбалажа

ветеринарских производа и остало, а један део отпада сакупљају сами чланови

пољопривредног газдинства и Односе на депонију. Не треба изгубити из вида да
пољопривредни отпад осим биоразградиве компоненте садржи и део који спада у
категорију опасног отпада, који се мора на правилан начин сакупити и одложити (остаци
ОД средстава за заштиту биља, истрошена уља итд.). Ипак, упркос овој чињеници, велики
део пољопривредног отпада одлаже се на дивље депоније. Начини за адекватно управљање
отпадом из пољопривреде обухватају:

• адекватно складиштење стајњака и осоке и њихово искоришћавање за повећање

плодности земљишта (органско ђубриво),
• рационална употреба средстава за заштиту биља и безбедно складиштење и одлагање

амбалаже утрошених пестицида (опасан отпад),
• безбедно складиштење минералних ђубрива и одлагање амбалаже након употребе,
• употреба остатака из примарне производње и прераде за производњу “зелене"

енергије (енергија биомасе),
• безбедно одлагање животињских остатака.

Иако се на територији града Новог Сада врши посебно сакупљање баштенског отпада,
организованих облика третмана отпада као што је компостирање нема. Корисници у

индивидуалном облику становања, пре свега у сеоским подручјима спроводе компосгирање
на нивоу домаћинстава.

Систем управљања посебним токовима отпада није успостављен (медицински,

фармацеутски, електронски, индустрш'ски,опасан и др.).

У циљу решавања проблема управљања отпадом године донет је Локални план

управљања отпадом на територији града Новог Сада (2010), као и Регионални план

управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин,
Жабаљ, Србобран Темерин и Врбас (2012), којим су дати могући начини решавања овог
проблема. Као решење предлаже се изградња регионалне санитарне депоније, увођење
селекције отпада, побољшавање капацитета рада градског предузећа за сакупљање отпада и
сл. а највећа препрека реализацији предложених активности представља недостатак
финансијских средстава.

Поред решавања питања везаних за изградњу регионалне санитарне депоније, кључ
решавања питања отпада на територији Града Новог Сада, посебно у сеоским насељима,
јесте одговорнији однос становништва у поступању са отпадом, у циљу спречавања
формирања дивљих депонија, као и боља организација сакупљања отпада из ових насеља.
Иако се повремено врши едукација локалног становништва о важности адекватног одлагања
отпада из домаћинстава, то је недовољно, те се на плану подизања нивоа свести
становништва морајош радити.
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9. ДРУШТВЕНА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ У
РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА
9.1. Васпитање и образовање
Предшколско васпитање и образовање. На територији Новог Сада налази се 79

самосталних објеката (вртића) у осам предшколских установа, од којих се шест налази на
урбаним деловима града, а по једна у Петроварадину и Ветернику.

Евидентно је да на територији Новог Сада живи већи број Мађара и Словака, па је за
њихове потребе у десет објеката оформљено билингуално предшколско васпитање и
образовање деце.

С обзиром да Сремски Карловци немају предшколску установу, на основу Одлуке о
мрежи установа које обављају делатност предшколског васпитања и образовања,
предшколска установа „Ризница“ Петроварадин обавља делатност предшколског васпитања
и образовања и у објекту у Сремским Карловцима (Сл. лист Града Новог Сада, 28, 2017).

Предшколске установе у Новом Саду су релативно Добро распрострањене и
прилагођене потребама националних мањина, посебно на урбаним деловима града. У
руралним деловима Новог Сада активне само две предшколске установе и у плану је
отварање нових.

Основно образовање. На територији Новог Сада налазе се 34 основне школе, од који
се 19 налази у урбаном делу Новог Сада, а 15 у приградским насељима. Поједине школе
имају издвојена одељења у засебним објектима.

У урбаном делу Новог Сада налази се једна школа за основно образовање и
васпитање одраслих у једном објекту, и гимназија са два огледна одељења
основношколског узраста за ученике обдарене за математику.

За децу ометену у развоју оформљено је укупно једанаест школа за основно
образовање и васпитање. У урбаном делу града налази се основна школа за децу ометену у
развоју „Милан Пегрови “, док су издвојена одељења према потреби деце ометене у
развоју оформљена у предграђима: Шангају, Ковиљу, Каћу, Кисачу, Ветернику, Беочину,
Бачком Јарку, Шајкашу и два објекта у Сремским Карловцима.

Град Нови Сад располаже и са две музичке школе за основно музичко образовање од
првог до четвртог разреда: О.Ш. „Јосип Славенски“ и О.Ш. „Исидор Бајић“ у склопу које
је иједна балетска школа. На периферији Новог Сада налазе се издвојена одељења музичке
школе у Футогу.

Мрежа школа које обављају основно образовање је релативно добро прилагођена
потребама становништва и у руралним деловима града. С обзиром да су поједине школе
старе и по неколико деценија, за одређене објекте у плану је санација кухиња и
фискултурних сала, посебно у предграђима Новог Сада (Сл. лист Града Новог Сада, 53,
2015).

Средње образовање. У Новом Саду налази се шеснаест установа за средње
образовање. Тачније, четири гимназије, осам средњих школа различитих профила, једна
музичка средња школа, балетска средња школа и специјална средња школа за децу са
посебним потребама.

Мрежа средњих школа је релативно добро развијена и омогућава школовање
ученицима и из руралних делова Града. У неколико средњих школа офоромљена су и
одељења за припадника националне мањине и омогућено је праћење наставе на мађарском
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језику. Међутим, поједине школе старе су више од стотину година, што захтева додатна
инвестирања од стране Града.

Високо образовање. Град Нови Сад располаже са једним универзитетом, који је
основан давне 1960. и данас има преко 50.000 студената на више од 400 студијских
програма. Седиште Универзитета је у Новом Саду. Међутим, поједини факултети и

институти налазе се у четири града у северном делу Србије. У Новом Саду има укупно
четрнаест факултета међу којима су Пољопривредни факултет, Економски факултет,
Филозофски факултет, Правни факултет, Факултет техничких наука и др. Универзитет у
Новом Саду омогућава својим студентима здравствену заштиту, смештај и исхрану којаје
на високом нивоу.

Услуга високог образовања доступна је и младима из руралних делова Града, као и

онима из урбаних, захваљујући доброј саобраћајној инфраструктури и релативно малој

удаљености факултета од руралних и периурбаних делова Града.

9.2. Здравственаи социјална заштита
Здравствено–социјални систем Новог Сада је релативно добро развијен. У Граду

постоје четири здравствене установе:
1. Дом Здравља „Нови Сад“, који здравствену заштиту обавља у 33 објеката;

2. Завод за хитну медицинску помоћ;

3. Завод за здравствену заштиту студената;
4. Завод за здравствену заштиту радника.

Поред наведених објеката, здравствену помоћ пружају и Клинички центар Војводина,
Специјална болница за реуматске болести Нови Сад, Институт за здравствену заштиту
деце и омладине Војводине - Нови Сад, Институт за онкологију Војводине - Сремска
Каменица, Клиника за стоматологију Војводине – Нови Сад, Завод за трансфузију крви
Војводине – Нови Сад, Завод за антирабичну заштиту Нови Сад и Институт за јавно
здравље Војводине - Нови Сад.

Систем здравствене заштите грађана добро је развијен и прилагођен становницима у
руралним и периурбаним деловима Града, са тенденцијом Града и Републике да се
здравствени објекти и услуге у области здравства даље унапређују, посебно за становнике
руралних и удаљених места.

Социјална заштита. На територији града Новог Сада послује установа „Центар за
социјални рад“, која се бави социјалном заштитом грађана у урбаним и руралним деловима
Града.

Број корисника услуга које пружа „Центар за социјални рад“ у 2016. години је износио
26.925 корисника, од чега 19.572 (72,6%) представљају корисници из претходних година. То
су, у већини случајева, трајни или вишегодишњи корисници социјалне и породично-правне
заштите (старатељство, новчана социјална помоћ, додатак и увећани додатак за помоћ и негу
другог лица, смештај у установе социјалне заштите, породични смештај и слично). Број
корисника услуга које пружа Центар се континуирано повећава из године у годину.

„Центар за социјални рад града Новог Сада“ има: прихватилиште "Сигурна дечија
кућа"; Дневни боравак за децу и омладину са поремећајем у друштвеном понашању;
Службу саветовалишта за брак и породицу; Прихватилиште са прихватном станицом
„Сигурна женска кућа“ и Свратиште за Децу улице; два објекта за смештај избеглих,
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прогнаних и расељених лица; обезбеђује привремено становање деце и омладине без
родитељског старања у становима којима располаже Град и слично.

На територији Града, од установа и служби које пружају социјалну заштиту
грађанима, налазе се и:

• Геронтолошки центар „Нови Сад“, са три дома (Ново насеље, Лиман и Футог), РЈ
Прихватилиштем и Прихватном станицом – дневни боравак за бескућнике, РЈ
клубова за стара и одрасла лица (16 клубова), РЈ помоћ у кући и нега и РЈ Дневни
боравак за одрасла и старија лица;

• СОС Дечје село "Др Милорад Павловић", Сремска Каменица;
• Дом Ветерник са дневним боравком за децу и младе са интелектуалним

инвалидитетом;
• Установа за основно и средње образовање „Милан Петровић“ Нови Сад, са

предшколским, основношколским и средњошколским програмом, Дневним
боравком, Радним центром, Сервисним центром, Едукативним кампом и Услужним
центром;

• Центар за породични смештај и усвојење;
• Црвени крст Града Новог Сада - Градска организација.

На основу добијених информација из Центра за социјални рад града Новог Сада и
помоћнице градоначелника, може се закључити да је систем социјалне заштите добро
развијен и у руралним и периурбаним деловима Града. Исте врсте услуга по садржини,
обиму и квалитету које се пружају грађанима који живе у центру Града, пружају се и
грађанима који живе у предграђима и околним местима. Ово важи како за кориснике
Центра за социјални, рад тако и за кориснике других наведених установа.

Поред хуманитарних организација и удружења које финансирају Град и Покрајина,
Центар активно сарађује и са многим носиоцима хуманитарних активности, као што су
невладине организације и удружења, разне домаће и иностране фондације и сл.

9.3. Спорт
Град Нови Сад у складу са пословањем јавног предузећа „Спортски и пословни центар

Војводина“ настоји да шири спортску културу међу својим грађанима. У оквиру „Спортског
и пословног центра Војводина“ има 10 спортских објеката: Велика дворана, Млада дворана,
Ледена дворана, Дворана за рвање, Стонотениска дворана, Џудо дворана, Бокс дворана,
затворени и отворени базен, куглана и спортски центар „Сајмиште“. За потребе
становништва отворено је још неколико спортских објеката. Према истраживањима од
олимпијских спортова у Новом Садује највише присутан фудбал, па кошарка и одбојка, док
од неолимпијских спортова фитнес, карате и шах. Међутим, подаци показују да се од 55.400
деце (узраста од 5 до 19 година) само 3.495 активно бави спортом (Програм развоја спорта на
територији Града Новог Сада за период од 2016. до 2018).

Спортски објекти и активности су релативно добро доступне и грађанима у руралним
срединама Града Новог Сада. Град настоји да повећа број спортских активности, у циљу
унапређења квалитета живота и развоја друштвених односа, посебно код деце. Као
ограничење развоја спорта наводи се недостатак информисаности и незаинтересованости
родитеља о спортским активностима у урбаним и руралним деловима града, као и
недостатак новца за нова улагања у спортске објекте и опрему.

9.4. Култура
Град Нови Сад располаже са многобројним културним установама, као што су Музеј

Града Новог Сада, Градска библиотека у Новом Саду, Историјски архив Града Новог Сада,
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Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Новосадско позориште – Пјуше'пт'

ш'ппаг, Позориште младих, Стеријино позорје, Културни центар Новог Сада, Установе за

израду таписерија Атеље 61, установа за културу и образовање Културни центар

„Младост", Футог и установа за културу и образовање Културни центар Кисач.

Поред културних установа Града присутне су и културне установе покрајине

Војводине, међу којима су: Српско народно позориште, Музеј Војводине, Музеј савремене

уметности Војводине, Позоришни музеј Војводине, Галерија ликовне уметности – поклон

збирка Рајка Мамузића, Спомен–збирка Павла Бељанског, Завод за културу Војводине,

Студентски културни центар Нови Сад, Издавачки завод „Форум“, Војвођански

симфонијски оркестар, Покрајински завод за заштиту споменика културе и Архив

Војводине. Док од републичких културних установа на територији Новог Сада налазе се:

Матица српска, Галерија Матице српске и Библиотека Матице српске.

Већ дуги низ година у Граду се организују бројни међународни културно–уметнички

фестивали, од којих су најпопуларнији: Стеријино позорје, Змајеве дечје игре, фестивали

ЕШТ, Сг'пета Сау, Фестивал уличних свирача, Новосадске музичке свечаности НОМУС и

Новосадски џез фестивал.

У руралним деловима града дуги низ година се организују културне-уметничке
манифестације од стране културних центара, месних заједница, образовних установа

(основних школа) као и под покровитељство породичних газдинстава (Стратегија

културног развоја Града Новог Сада за период од 2016. до 2026, Сл. лист Града Новог

Сада, 53, 2016).

За потребе националних мањина на територији Новог Сада основан је Центар за

стваралаштво. У њему се налазе седишта пет националних савета националних мањина:

ашкалијске, египатске, румунске, словачке и грчке, као и Завод за културу војвођанских

Русина и Завод за културу војвођанских Словака.

За развој културе на територији Новог Сада задужено је и преко двадесет културно

уметничких друштава.
У појединим руралним деловима Града постоје домови културе, од којих је већина

напуштена, што указује на слабу заступљеност културно–уметничких активности и

манифестација, као и потребу да се ови објекти реновирају, реконструишу и ставе у

функцију становништва. Највећи број манифестација се организује у периурбаним

деловима Града као што су Футог, Кисач, Каћ, Ковиљ, Будисава и Руменка, док у осталим

деловима Града домови културе су ван функције.
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10. ИНВЕСТИЦИЈЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ПОЊОПРИВРЕДЕ И
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ

10.1. Инвестиције у области пољопривреде и руралног развоја
Посматрајући инвестиције у нова основна средства правних лица у делатности

„Пољопривреда, шумарство и рибарство“ као и њихово учешће у инвестицијама у периоду
2013–2015. година, може се закључити да су оне ниже на нивоу Града Новог Сада (0,4%-
1,5%) у односу на Републику Србију (2,4%–3,5%) а посебно у односу на Регион Војводине
(7,3%-8,8%). У периоду 2013–2015. година присутан је тренд смањења учешћа инвестиција
у пољопривреди, шумарству и рибарству у укупним инвестицијама како на нивоу Репуб-
лике Србије тако и у Региону Војводине као и у Граду Новом Саду. На крају 2015. године
укупне инвестиције у пољопривреди, шумарству и рибарству на нивоу Града Новог Сада
износиле су 195.508 хиљада дин. што чини 0,4% укупних инвестиција у основне фондове.

Табела 40. Учешће остварених инвестицијау нове основне фондове у делатности„Пољопри–
вреда, шумарство и рибарство “ у иг-ивестицијамау периоду 2013–2015. година (у хиљ. дин.)

2013. 2014. 2015.

· Пољоп., Пољоп., Пољоп.,Територија
Укупно шумар. и УТЗ/Јзће Укупно шУмар. и УЧЗ/[Зће Укупно шумар. и УТЗ/зће

рибар. рибар. рибар.

респруббршга 501.512.800 13.874777 2,8 479.145.452 16.627813 3,5 507.111.200 12.194.859 2,4

АП Војводина] 134560400 10.714021 8,0 139,651,546 12.263.826 8,8 128.807.056 9.401.731 7,3

Град Нови Сад 39.101 .519 569.806 1,5 63.514.036 415404 0,7 53.606.800 195.508 0,4

Нови Сад 38.444.601 556.765 1,4 63.123.207 407.984 0,6 53.035313 192.097 0,4

Петроварадин 656.918 13.041 2,0 390829 7.420 1,9 571 .487 3.411 0,6

[Подаци се односе на сва правна лица
Извор: РЗС, Општине и региони у РС, 2013., 2014, 2015.

Статистички подаци показују да просечна вредност инвестиција у периоду 2013-2015 .

године по регистрованом газдинству у делатности Пољопривреде, шумарства и рибарства
у нове основне фондове износи 76.100 динара за Град Нови Сад, што је знатно више у
односу на Републички просек од 22.500 динара и нешто ниже у односу на просек
Војводине 73.100 динара. У периоду од 2010. године град Нови Сад заједно са донаторима
успешно је реализовао неколико инвестиција у области пољопривреде. На основу података
Градских управа Града Новог Сада, у наставку се наводе неке од већих инвестиција у овој
области:

• Липов мед за одрживи развој дунавског микрорегиона. Носилац пројекта: Град Нови
Сад. Донатор: Европска унија и Аустријска развојна агенција. Вредност пројекта:
222.659 ЕУР. Вредност донације: 171 .915 ЕУР.

• ИПА — СКОЗЗУЧАТЕК Носилац пројекта: Ш Завод за изградњу града, Нови Сад.
Донатор: Европска комисија. Вредност пројекта: 382600 ЕУР, . Вредност донације:
382. 600 ЕУР.

• Санација и рекултивација сточног гробља у Каћу. Носилац пројекта: Град Нови Сад,
Донатор: Фонд за заштиту животне средине, Вредност пројекта: 26.446. 307, 03 РСД.
Вредност донације: 23. 197. 635, 43 РСД.
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• Десет пројеката из области уређења атарских путева. Носилац пројекта: Месне

заједнице. Донатор: Уз финансијску подршку града Новог Сада, Покрајински
секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду. Вредност пројекта:
]4.500. 000 РСД. Вредност донације: ]4.500. 000 РСД.85

• Шест пројеката из области уређења канала за одводњавање. Носилац пројекта: Месне

заједнице. Донатор: Уз финансијску подршку града Новог Сада, Покрајински
секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду. Вредност пројекта:
9. 730. 000 РСД. Вредност донације: 9. 730.000РСД.

Град Нови Сад и у наредном периоду планира да настави улагања у области

пољопривреде и руралног развоја. Један од највећих планираних пројекатаје изградња
Велетржнице која ће свако допринети побољшању економског стања пољопривредних
произвођача. За одржавање постојеће каналске мреже на пољопривредном земљишту
предвиђена су средства од 125 мил. РСД. Поред тога, планира се изградња нове школ-
ске зграде Пољопривреднешколе са домом ученика, Футог као и унапређење послов–
ног окружења за развој агробизнисаГрада Новог Сада. Предвиђена су и друга улагања
у области пољопривреде, пре свега за унапређење конкурентности произвођача пољо–

привредних производа, развој органске производње и достизањестандардаквалитета.

10.2. Подршка из аграрног буџета Републике и АП Војводине

Подршка из аграрног буџета Републике - Финансирање регионалног развоја и

механизми подстицања недовољно развијених општина одвија се путем директних и

индиректних мера који се реализују преко министарстава, фондова, националних и

покрајинских институција и међународних развојних партнера (Програм развоја АП

Војводине 2014–2020).

Финансирање пољопривреде и руралног развоја из аграрног буџета врши се под

окриљем Закона о пољопривреди и руралном развоју (Сл. гласник РС, 41/2009, 10/2013 –
др. закон и 101/2016) и Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Сл.

гласник РС, 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016). На годишњем нивоу доносе се и

Уредбе о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју које су у сагласности са

претходно поменутим Законима. Члан 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и

руралном развоју дефинише следеће врсте подстицаја (Табела 41 .).

Табела 41. Врсте подстицаја

Директна Подстицаји мерама руралног развоја Посебни подстицаји Кредитна
плаћања подршка

премија за за инвестиције за унапређење за маркетинг –информационе Олакшан приступ
млеко; конкурентности и досгизање стандарда системе; коришћењу

новчани квалитега; за развој и функционисање кредита, а

подстицаји за за одрживи рурални развој; система рачуноводствених подршка се

производњу; за унапређење руралне економије; п0датака на ПГ; огледа у

регреси. за припрему и спровођење локалних 33 спровођење научно “· суза/33303???
стратегија руралног развоја; истраживачких, разв0јних и

·

за подршку саветодавним и стручним иновативних прејеката.

пословима.

Извор: Закон о подстицајимау пољопривредии руралномразвоју.

85 ћпрЛук/ш.ноу15ад.гв/з1ћез/деГаиЦ/Шез/апасћшепЕ/ргојекб суврдј , стр. 7
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Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (сходно Члану 5.)
наглашава да право на подстицајеостварују ПГ (предузећа и предузетници) и ППГ која
су претходно уписана у Регистар ПГ, као и ЈЛС, друга лица и организације. ПоменутиЗакон ограничаваисплату за производно–везане подстицаје пољопривредницимакоји у
власништву и/или закупу имају преко 20 ћа обрадиве површине, док државно
земљиште узето у закуп не подлеже субвенционисању (Члан 19.).

Анализом годишњихУредби о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном
развоју (2015-2017.) закључује се да доминантно учешће у структури укупне подршке
заузимају директна плаћања са тенденцијом опадања (са 90,7% у 2015. на 82,3% у
2017.), док вредности издвојених подстицаја за мере руралног развоја бележе благи
пораст (са 4,2% у 2015. на 12,5% у 2017.). У структури планираних подстицаја новину
представљају ИПАРД средства која су први пут предвиђена у 2018. год. уз учешће од
1,1%.

С обзиром да је подручје града Новог Сада ратарско–сточарски крај, & предели на
сремско—фрушкогорској страни класификовани су као воћарско—виноградарски крај,
пољопривредни произвођачи из републичког аграрног буџета могу да рачунају на следеће
подстицаје86·

• за директна плаћања: подстицаји за биљну производњу; регрес за ђубриво;
подстицаји за држање квалитетних приплодних грла, као и грла за тов; премија за
млеко; регрес за трошкове складиштења у јавним складиштима (до 40% трошкова
складиштења);

• за мере руралног развоја: подизање нових вишегодишњих засада; набавка
квалитетних приплодних грла; регрес за премију осигурања за усеве, плодове,
вишегодишње засаде, расаднике и животиње; подстицаји за органску биљну и
сточарску производњу;

• на кредитнуподршку за биљну и сточарску производњу.
Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. у

односу на 2016. год. садржи и неке новине: опредељена су бесповратна средства за
куповину трактора, креиран је програм за младе пољопривреднике, издвојена су сред–
ства за мере ИПАРД–а, значајно су повећана средства за подршку приплодним грлима.

Подаци Управе за аграрна плаћања (Табела 42.) показују да током 2017. године
(стање на дан 15.08.2017.) од укупно 4.745 активних ПГ на подручју Новог Сада њих
4.629, односно 97,6%, припада категорији породичних ПГ. Структура поднетих захтева
за подстицаје (за конвенционалнуи органску производњу) показује доминантноучешће
подстицаја за биљну производњу са тенденцијом пораста (са 33,9% у 2015. на 58,2% у2017.), следи регрес за дизел гориво (30,8% у 2015.) који се од 2016. више не исплаћује,
а потом и регрес за ђубриво који такође бележи пораст (са 26,9% у 2015. на 38,7% у2017.).

Податке о коришћењу подстицајнихсредстава за пољопривреду, рурални развој и
субвенционисане кредите пружа и Попис пољопривреде 2012. Према овом извору у
периоду 2010–2012. год. подстицајна средства у Новом Саду користило је 790 ПГ
(15,3% од укупно пописаних ПГ) и налазе се испод републичког просека (28,5%).
Закључује се да су ПГ Новог Сада више окренута подстицајимакоја исплаћује аграрнибуџет АПВ него Републике.

“ Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години (Сл. гласник РС,
8/17).
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буџету АПВ бележи стални раст који се креће од 11,2% у 2015. до 13% у 2017. год.88(Слика 16.).

Учешће исплаћених подстицајау укупном аграрном буџету у 2016. (5,5%) мање језа 2,8 процентна поена у односу на 2015. год. (8,3%), док је план да се у 2017.
реализовани подстицаји повећају за 3,3 процентнапоена (уз учешће од 8,8%) у односуна 2016. годину.

Покрајински секретаријат за пољопривреду расписује многобројне конкурсе којипокривају све сегменте пољопривредне производње, а закључно са 09.08.2017. год.расписани су следећи89:

• за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње, као и
хране са ознаком географског порекла;
за суфинансирање инвестиција у опрему за хладњаче, машине, опрему за прерадууљарица и сушаре за ароматично, зачинско и лековито биље;
за суфинансирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационихбунара, као и за одводњавање пољопривредног земљишта;
за опремање сточарских фарми и инвестирање у пчеларство;
за суфинансирање набавке опреме за заштиту од временских непогода и елеменатапотребних за подизање воћарских и виноградарских засада;

• финансирање развоја ловсгва;
• за увођење ЕУ стандарда у објекге у којима се врши производња и прерада меса,млека, воћа, поврћа, грожђа;

за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих.

10.3. Буџетска подршка на нивоу града Новог Сада
Сходно Члану 13. Закона о подстицајимау пољопривреди и руралном развоју (Сл.гласник РС, 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016) органима АП и ЈЛС дата јемогућност да утврђују мере подршке за спровођење пољопривредне политике иполитике руралног развоја на својој територији, при чему средства морају битиобезбеђена у њиховим буџетима. Међутим, Члан 13. поменутог Закона истиче да АП иЈЛС не могу да утврђују подстицаје за директна плаћања, изузев регреса за трошковескладиштења у јавним складиштима и за вештачко осемењавање. Суштина политикеподршке пољопривредницима са републичког и локалног нивоа јесте да се избегне

двоструко финансирање. У оквиру мера руралног развоја, ЈЛС је дато право даконкуришу за следеће подстицаје:
• подстицаји за унапређење руралне економије фуралне инфрасгруктуре и обуке уобласти руралног развоја);

подстицаји за припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја.
Град Нови Сад сваке године доноси Програм подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја , а на основу претходнодобијене сагласности од стране МТЦЏВ. Одсек за пољопривреду који је у саставу

88 Од укупног буџета којим располаже овај секретаријат само 2% одлази на трошковефункционисањаадминистрације(што://шшш.рзр.уојуос11па.домгз/доКптеп'са/РЗ роПотћ/геда 2014.р(11').89 ћггр://шшш.рзр.уојуодјпаноуљз/У е5г1СУг.азрх?1(ат=з&ра2е=1% Образац за дефинисање и утврђивање мера исказаних у Програму подршке прописује МГПЦВ у видуПравилника о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политикеруралног развоја и обрасгђ/ извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике рураЈшогразвоја (Сл. гласник РС, 1 10/16).

126



%

ш–н

Ш

штат

Стратегијаразвоја пољопривреде ируралног развоја градаНовог Сада за период 2018—2022. година

Градске управе за привреду града Новог Сада утврђује мере подршке како би
задовољили потребе ратарско-сточарске производње која се одвија на ширем
подручју града, али и за воћарске-виноградарску производњу која је заступљена на
подручју сремско-фрушкогорских крајева.

Потенцијални корисници мера подршке су регистровани пољопривредни
произвођачи, задруге, удружења, сеоске месне заједнице и остала правна лица која су
регистрована за делатност пољопривреде. Информисање о донетом Програму мера
подршке врши се објављивањем Јавног позива, обавештавањем преко сеоских месних
канцеларија, посредством подручних ПСС, као и путем локалних средстава
информисања. Реализација Програма мера подршке доприноси смањењу производних
трошковапроизвођачаса циљем побољшањаквалитетаживота у руралним подручјима,
повећања продуктивности и ефикасности ГП, као и подстицањуудруживања.

Слика ] 7. Средства буџета града Новог Сада за реачизацијуПрограма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политикеруралног развоја (2015–201 7. год., у дин.)

_ Кредвтна подршка ·Мере руралног развоја т·П0себви подстицаји

14.000.000 – г 1.400.000

12.000.000 · 1.200.000

10.000.000 – 1.000.000

8.000.000 – 800.000

6.000.000 · 600.000

4.000.000 · – 400.000

2.000.000 · 200.000

0 · 0

Остварено
!

План

Извор: За 2015. и 2016. год. Извештај о спроведеним мерама пољопривредне политике и политике
руралног развоја; за 2017 год. Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралногразвоја на територијиградаНовогСада.

У 2015 . години највише средстава исплаћено је за кредитну подршку у износу од
1,7 мил. дин. по основу 61 поднетог захтева. Нешто мање средстава исплаћено је за
трансфер знања и развој саветодавства (мера руралног развоја) у износу 1,5 мил. дин.
по основу 20 поднетих захтева. Најмање поднетих захтева (укупно 2) било је за меру
„Економске активности у смислу додавања вредности пољопривредним производима
као и увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, органских
производаи производаса ознаком географског порекла“, а исплаћено је скоро 399 хиљ.
дин.

Током 2016. године од укупно 71 поднетог захтева скоро половина (31 захтев)
односила се на кредитну подршку при чему је исплаћено 860,7 хиљ. дин. У оквиру
подршке органској производњи (садни и семенски материјал, контрола и
сертификација) по основу 16 захтева исплаћено је око 1,4 мил. дин, док је за трансфер
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знања и развој саветодавства исплаћено скоро 2,1 мил. дин. по основу 15 примљенихзахтева .

У 2017. години предвиђена су с
мил. дин., док је за кредитну подрш
мил. дин.

редства за посебне подстицаје у вредности од 1,2
ку издвојено 2 мил. дин., а за рурални развој 12,4

У државној својини на подручју Града је 5.796,4 ћа пољопривредногземљишта, одчега се у закуп даје 3.1 18,0 ћа, односно око 53,8% (Годишњи програм заштите, уређењаи коришћења пољопривредног земљишта на територији града Новог Сада за 2017.годину). Средства од закупа имају прецизне намене при чему је највише опредељеноуређењу пољопривредног земљишта уз учешће од око 80,3% (одводњавањепољопривредног земљишта, уређење атарских путева, уређење и опремањепротивградне и пољочуварскеслужбе).
Одлуком о буџету града Новог Сада (Сл. лист Града Новог Сада, 80/2016) иОдлуком о изменама и допунама одлуке о буџету града Новог Сада за 2017. годину (Сл.лист Града Новог Сада, 31/2017) за програм 5 „Развој пољопривреде“ планирана сусредства у износу од 117.403.244 дин. за следеће намене:

• подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници – 94.481 .244дин.;
подршка мерама руралног развоја према Програму подршке – 15.670.000 дин.;• услуге противпожарне заштите — 1.752.000дин.;• развој и унапређење пољопривреде – 5 .500.000 дин.

10.4. Остали извори финансирања
Банкарски кредити — Подаци Пописа пољопривреде 2012. показују да је у НовомСаду кредит пословне банке за финансирање пољопривредне производње користилооко 4,4% ПГ што је изнад републичког просека (око 2,9%). Разлози за свако нискоучешће банкарских кредита од стране пољопривредника су вишеструки: неповољнирокови отплате, високе каматне стопе, неповољни услови обезбеђења кредита и сл.
Ради повећања интересовања аграрних произвођача за кредитним средствимапословних банака Град континуирано субвенционише камату за пољопривреднекредите. Средства су опредељена у оквиру Програма подршке за спровођењепољопривредне политике и политике руралног развоја и у 2017. год. планирано је 2мил. дин.
Фондови – АП Војводина значајна је и по постојању већег броја фондова којиаграрним произвођачима пружају могућност задуживања у сврху развојапољопривредне производње и прераде. Да би се конкурисало за одређена средства,неопходно је да ПГ имају седиште на територији Покрајине. Значајни су следећифондови: (а) Покрајински фонд за развој пољопривреде, (б) Гараниијски фонд АПВ,(вјРазвојни фонд АПВ, (г) Развојна агенција Војводине (бивши Фонд за подршкуинвестиција у АПВ) и (д) Управа за капитална улагања АПВ. Међу поменутимфондовима изузетак чини Гаранцијски фонд АПВ који не финансирапољопривреду већобезбеђује гаранције тражиоцима кредита (на захтев корисника кредита) на основу

91
Извор: Градска управа за привреду Нови Сад (2016): „Извештај о спровођењу мерапољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града Новог Сада за 2016. годину“,2017.
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којих могу да приступе банкарском тржишту под повољнијим условима (Одлука о
оснивању ГаранцијскогфондаАПВ).

Донације – За АП Војводину и Град Нови Сад посебно су значајна дониранасредства која су привучена кроз предлоге пројеката у оквиру Програма прекограничнесарадње са Мађарском, Румунијом, Хрватском и БиХ. Може се слободно рећи да је и
ресор пољопривреде успео да привуче значајна средства, а његова имплементацијаможе допринети већој спољнотрговинској размени пољопривредних производа са
поменутим земљама.

92 Програм прекограничне сарадње представља другу ИПА компоненту прегприступне помоћи изфонда ЕУ.
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11. ЗХУОТ АНАЛИЗА ПОЊОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
ГРАДА новог САДА

1. Општи подаци

Предност Слабост
• Нови Сад је градски центар највишег

степена урбанизације у Републтши
Србији

• Стратешки добра позиција града на
важним друмским, железничким и

• Неопходност високих улагања за
урбани развој

• Недовољна промоција природних
ресурса

в• едности;

Предности

водним коридоршиа
Шансе Опасност

• Плански развој кроз задржавање • Велика неуједначеност густине
оптималне структура градских насеља

• Афирмацији природних и културних
насељености на нивоу града

Слабосги
• Позитивни шиитрационисалдо града • Миграција становништва из сеоских у
• Старосна структура становништва Градске средине

повољнија је у односу на ниво
Републике

• Неповољнаобразовнаструктурау
руралним деловима

Шансе Опасност
• Креирање стимулативне популационе и

образовне политике
• подизање нивоа И КВЗЛИТСТЗ.

образовнеструктуре становништва

Јачање тренда негативног наталитета
Повећање учешћа старог становништва

2. Макроекономскпиндикатори

Предности Слабосги
Позитивни извозни трендови
Постојање великих пољопривредних

• Ниска стопа учешћа пољопривреде у
БДП у односу на остатак Војводине

друштава на територији Града • Мали број привредних друштава у
пољопривреди;

Шансе Опасност
• Приступ Европскши фондовима за развој

пољопривреде и рурални развој
• Укључивање младе радне снаге у

пољопривреднеактивности;

• Велика осетљивост сектора пољопривреде
на макроекономска кретања

• Јака инострана конкуренција у сектору
прераде и промета пољопривредних
добара
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3. Природни услови. ресурси " заштита животне средине

Слабосги

виноградарства на Фрушкој гори

Предности
• Квалитегно плодно земљшпте типа • Изложеност обрадивог плодног земљишта

чернозем интензивној пољопривредној производњи
[Пансе Опасносги

• Развој повртарства, воћарства и • Еолска и хидро ерозија земљшита у
приобаљу Дунава

СлабостиПредности
• ПОВОЊНИ климатски услови за

пољопривредну производњу
• Природни и вештачки водотокови и

хидролошки и хидротехнижиобј екги

Велики број бујичних потока

Шансе Опасност

• Интензивније коришћење канадске мреже за
потребе пољопривреде

Јачање температури ексгрема
Повећање неравномерносги
током године

падавина

Слабосги

Предности

Предности

• Смањење површне под поврћем, крмним• Земљиште добре катастарске структуре, биљемивинотр апого 0 за интензив конвен оналнудн ну, ци * • Нерешени имовинско-правни односи иинтетр ) и органску ратарско–повртарску,
неажурно одржавање катастравоћарску и виноградарску производњу
непокретности

Шансе Опасност'и

• Неконтролисана п намена• Већа проценат искоришћености
пољо ив дног земљшптаре

расположивогпољопривредногземљишта неПОЈЕЕприртјредне
сврхе

У

• Разво' жишта земљишта иЈ тр • Интензиван раст цене пољопривредногукрупњавањепоседа.
зешвишта

Слабости
• Очувани шумски екосистеми ритских

области стављени под заштиту
• Повољне природне предиспозштије за

развој ловне дивљачи у шумама и
резерватима природе

Експлоатација шума је ш–пензпвнија у
односу на пошумљавање
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Шансе Опасност
• Спровођење и усаглашавање планова и

програма заштите постојећих и
пошумљавање нових површина на подручју
града Новог Сада, уз коор,динацију свих
локалних заједница

• Спровођење мера заштите и узгој крупне и
ситне дивљачи

Предност

Прекомерна неконтролисана сеча шума
погодује развој процеса еолске и хидро
ерозије земљишта што доводи до
огољавања терена
Угрожавање природних станшџта дивљачи
урбаним активностима, сеча шума и
на• авање •авнотеже •итских екосистема

Слабост

Постојање геотермалних извора
Добар квалитет воде за пиће

Велики број дивљих депонија
Низак садржај хумуса у обрадивом
земљишту

Шансе Опасност

• Искоришћавање енергије биомасе, сунца,
геотермалних извора, ветра, воде

• Развој органске пољопривреде

Губитак биодиверзитета у заштићенши
подручјима кроз слабу примену закона
Неконтролисана примена минералш
ђубрива и средстава за заштиту
пољопривредних култура

4. Радна снага у пољопривреди" трансфер знања и иновација

ШШ

Предности Слабост
• Повољнија старосна и образовна структура • Слаба заинтересованост младих за примену

управт–шка на породичнши иновативних техника и технологија
пољоприврештим газдинствима у односу на производње
просек Србије • Недовољно ефикасан трансфер знања,

информација и иновација ка
пољопривредтшмпроизвођачима

Шансе Опасност
• Боља искоршцћеност развијене мреже • Губитак интересовања млашш за

институција за трансфер знања и образовањем у пољопривредна и бављењем
информатшјау пољопривреди пољопривредом

• Унапређење рада стручних служби на
преносу знања
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5. Тржншни субјекти у пољопривреднојпроизводњи

Предности Слабосги

Раст броја пољопривредно–прехрамбених
прелузећа
Снажна сировинска основа за развој

Неуспешне приватизације, које су праћене
недовољним улагањима, смањењем
производње и/или гашењем предузећа
Споро освајање нових. тржишта,прехрамбене & С'ГрИЈе
технологије и/или нових производа

Шансе Опасност
Хоризонтална и вертикална интеграција • Недовољно увођење технолошких
постојећих привредних друштава
Оријентација на произвоште програме који
с економски еисниика „ иновативни

Предности

иновација у процес производње и
прераде
„Јакино Шкота

Слабосги

• Присуство већег броја земљорадниш
задруга, које успешно послују у области
ратарске производње

• Препознатљивост задруге у Бегечу по
производњи, принесу и извозу поврћа,
посебно шаргарепе, и активностима (уз
подршку Градске управе града Новог
Сада) у области заштите имена порекла

Недостатак или мали број земљорадничких
задруга које су: (а) специјаЈшзоване за
повртарску, воћарску и/или сточарску
производњу; (б) располажу задружном
имовином (земљиштем, силосима,
објектима, опремом) и/игш (в) баве се
прерадом пољопривредних производа
Недовољна тржишна и технолоша знања
земљорадничких задруга и неефикасанзабегечкушаргарепу трансфер знања, штформација и иновација
ка пољопривредним произвођачима
(задругарима и/или кооперантима)

Шансе Опасност

Подршка задругама кроз програме и мере
које реализује Кабинет министра без
портфеља задуженог за регионални развој и
рад јавних предузећа
Коршпћења ШТАРДфондова

Недовољна средстава Града, Покрајине и
Републике за финансирање пројеката
земљораштичких задруга у области
унапређења пољопривредне производње,
прераде и маркетинга пољопривредних
производа и руралног развоја
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6. Производњаи тржиште пољопривреднихпроизвода

Предности Слабост
• Раст производње индустријског биља, пре

свега соје
• Препознатљивост неких пољопривредних

производа на тржшшу (Футошки купус,
Бегечка шаргарепа, Фрутшсогорски липов
мед)

Ексгензивна пољопривредна производња
Лоша пољопривредна пракса на малим
газдинствима

Шансе Опасност
Укрупњавање маштх газдинстава
Примена расположивих штструмената за

• Пад конкурентности на међународном
тржиштуратарскихпроизвода
Смањс бвенција

,

СлабостПредност

• Изузегни атроеколошки услови за произво–
дњу поврћа

• Дугогодтштње искуство у производњи
поврћа

• Недовољна заступљеност повртарства и
поред повољних услова за производњу

• Мали број произвођача има штитиле-

ментиране и сертификоване стандарде
безбедности и квалитета у производњи

Шансе Опасност
• Пртшена нових енергетски ефикастшх

технологијау штасгенигжој производњи
• Обезбеђивање подрџже произвођачима у

процесу шпшементације и сертификатшје
станд да безбедносшиквашттета

Предност

• Повећан увоз из Турске, Македоније и
Албаније

• Недовољна улагања у развој и иновирање
технологије производње

Слабост
• Добри агроеколоцжи услови за производњу • Недовољна заступљеност воћарства и вино–

Предност

воћа и грожђа градарства и поред повољних услова за про-
• Доминантно присуство плантажних изводњу

воћњака • Висока зависностод производњејабука

Шансе Опасност
• Побољшан избор сортимената • Јака инострана конкурентшја (увоз воћа

прилагођених агротехнолошким карактерише добар квалитет и ниска цена)
условима • Недостатак иницијативе да се

• Олакшананабавкамодерне механизације П •ОИЗВО ачи уд• же

Слабосги
Добар генетски материјал говеда

• Повољни услови за развој пчеларства
Недовољно развијена сточарска производња
Недефинисан одгајивачки циљ

134



Стратегијаразвоја пољопривреде ируралног развоја градаНовог Сада за период 2018–2022. година

Шансе Опасност
Формирање спетшјадшзоваш удружења
фармера
СтимуЈшсање пољопривредтпипса за узгој •
стоке кваЈштегнијих раса и аутохтоних

• говедаиоваца ., _

Предности

Спорост у успостављању стандарда

Слабост

Богатство и очуваност природних ресурса

Екстремне мали удео површине под
органском производњом у укупно
коршцћеном пољопривредном земљшпту
Слаба заступљеност органског сточарства

Шансе Опасност

легислашвомЕУ, као и већа мотућносг извоза

Раст капацитета светског тржишта органске
хране •
Усаглашавање домаћих прописа са

Предности

Повећање ценовне неконкурентности на
тржшпту

Слабости
Већа расположивост пршсључтшхмашина и
опреме у односу на просек Србије
Повољна територијална распоређеност
складшпних простора •

Застарелост технолошког парка
Недовољна сарадња пољопривредншса за
заједнишсо коршпћење механизације
Мали број расположивих хлшњачау граду
Застарелост постојећих капшштета

Шансе Опасност
Развој мапшнских прстенова •
Коршпћење РШАРД–а и националног
програма
Јачање прех_•амбене индустрије области

Неразвијеност фгшансијског тржшша и
тржишта пољопривредних кредита је
препрека већим инвестицијама у овој

Предности Слабост
• Достутшост сировина из домаће Технолоппсазастарелост

производње Велико тржишноучешћеиностраних
• Брз раст приватног сектора конкурената

Ц1ансе Опасности
Повећана оријентација на извоз • Либерализација тржишта и смањење

• Вергикална интеграција царинскихи осталихбаријерау Србији
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[·] 7. Стање развијеностируралних подручја

Предности Слабости
Развијена народна радиност • Недовољно развијен сектор МСП у области
Богато културно-историјско наслеђе, развоја руралне економије
мултиеттшчност и велшки број различитих • Неразвијена диверсифшсашлја на

П туристичких атракција газдинствима
*

• Низак проценат становништва суочен са • Образовне и родне карактеристике руралне
депривацијом популације су неповољне, а шансе за

• Развијен сектор цивилног друштва: велшси унапређење људских ресурса у овом аспектуЕ број организација [швилног друштва и ограничене низом препрека
бројни реализовани пројекти у областшиа • Недовољан развој локалних акционих група
пољопривреде, руралног туризма, (ЛАГ)

· & екологије и другим областима
• Постојање три удружења овлашћених

носиоца и корисника ознака географског
порекла пољопривредних производаш"

“'

М

Шансе Опасност
Развој диверсификованш економских • Растући захтеви тражње у погледу•
активности за остваривање додатних здравствене безбедности
ПРИХОДе • Недостатак финансија за швесшционо

• Интензивирање формалног учешћа жена у одржавање%
руралном развоју, заштити културног · Убрзан процес старења сеоске популације
наслеђаипромоцијистарих заната • Недовољна средстава Града, Покрајине и

• Већа искоршџћеност јавних средстава за Републике за финансирање пројеката
ЛЕАДЕР приступ организација шавилног друштва која своје

• Обавеза успостављања удружења и циљеве остварују у областима пољопривреде,
организација пољопривредних руралног развоја, одрживог развоја и слично
произвођача у оквиру једне шшије
производње у процесу ЕУ интеграција

Ш}:
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8. Инфраструктурнауређеноструралних подручја

Предност
Покривеност водоводном мрежом је око
%%
Покривеност канализационом мрежом је
85%

Зависност града од једногрезервоара воде
Губици у водоводном систему су 30%

Шансе

Изградња главног доводншса Нови Сад–
Бегеч
Изградња изворишта гшфилтрационог ттша
„Ратно острво“ у залеђу постојећег
ИЗВО •шпта

Предности

Опасност
Недостатак средстава за поштовање
стандарда ЕУ кроз поглавље 27

Слабост
Велшси број система канала
Добар хидролошки потенцијал подручја
Присуство прве издат–ш на малој дубини од
поврцшне зешвишта

Застарелост опреме и лоше одржавање
система (једног дела)
Недовољна искоришћеност потенцијала за
примену наводњавања

Шансе Опасност
Спровођење превентивних мера и мера за
ублажавање од последица поплава
Комасација земљишта

Предности:

Плављење пољопривредног земљишта у
периодима високог нивоа подземних вода и
великих количина атмосферских падавина
Оскудност воде у периодшиа интензивних

„П? • · •а за наводњавањем

Слабост:
Квалитетан рад јавних предузећа из области
саобраћаја и енергетике
Добра покривеност и квалитет доступног
јавног превоза, ИТ, поштанских и услуга
испоруке електричне енергије

Инфраструктурни развој не прати у
довољној мери развој Града
Мањак отресшнта, бицшотистичктш и
пешачких стаза

Опасност:ЦЈаное:

Развој туризма и руралне привреде са
аспекта тнзивтшјег коришћења
саобраћајне ИНфрасгрушт/ре
Планска изградња отресшнта и атарских
путева

Даље погоршавање кватштста друмске,
железничке и лучке инфраструктуре (луке и
пристана)
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9. Друштвена инфраструктура " социјални развој у руралним подручјима

Предност Слабост
Мрежа џпсола је добро развијена и
омогућава школовање ученшшма и из

Мали број предшколских установа у
руралним деловшиаНовог Сада

руралних делова Града • Неадекватно одржавање домова за културу
Мала удаљеност факултета од руралних и у предграђшиаГрада Новог Сада
периурбаних делова Града
Добро развијен систем здравства и
социјалне заштите у граду
Интензивна културна активност

1Пансе Опасност
Обнова објеката културе • Недовољна спортска активност грађана, а
Повећање броја спортских активности посебно деце у руралним деловима Града
Нови Сад град културе нарушава КВЗЈШТСТ живота

Предност

10. Инвестирање

Слабост
Постојање
подстицаја
Повољан трегман инвеститора
Континуиран раст подстицаја града

великог броја програма Низак ниво инвестиција у области
пољопривреде и руралног развоја
Мали број пројеката из области
пољопривреде и руралног развоја

Шансе Опасност
Повећано коришћење • Огежан Приступ ПОЊОПРИВРеДНШ

наштоншпш и ЕУ фондова за кредитима (вишка камата сипа,
. неповољни рокови отплате)

ИНВ60ТИћЏ/1Ј6, • Недовољно информисање инвеститора о
Инвестшшје у технолошки напредне расположивим пројектима
пр0јекте
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ДРУГИ ДЕО: АКЦИОНИПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
СТРАТЕГИЈЕ ПОЊОПРИВРЕДНОГИ РУРАЈШОГ
РАЗВОЈА ГРАДА НОВОГ САДА ДО 2022. ГОДШ–1Е

Да би се сектор пољопривреде и прерађивачко-прехрамбенеиндустрије развијао и
био одржив, како економски тако у смислу очувања и унапређења животне средине,
потребно је постићи синергију свих мера и активности међународног, владиног и
невладиног, односно цивилног сектора. Потребно је искористити све потенцијале и
кроз комплементарнострасположивих мера и активности постићи равномеран развој
пољопривреде, развој и унапређење условаи животарада у руралнимподручјима.

Многи градови и локалне самоуправе у Републици Србији спроводе истоветне
мере које спроводе и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (у
даљем тексту МШЦВ) или Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и
водопривреду (у даљем тексту: ПСШЏВ). На тај начин долази до преклапања мера и
активности и у суштини се не добија жељени ефекат. Град Нови Сад (у даљем тексту:
Град), кроз мере и акције проистекле из ове стратегије развоја пољопривреде и
руралног развоја, треба да омогући пољопривредним газдинствима и осталим
релевантним актерима да максимално искористе све расположиве подстицајне мере, а
да се посебним мерама покрију специфичностикоје се јављају на територијиГрада.

Стратешки циљеви развоја пољопривреде и руралних области Града морају бити
усклађени са стратешким циљевима Републике Србије израженим кроз Стратегију
пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-2024 („Службени
гласник РС“ бр. 85/2014). Законски оквир за креирање мера подстицаја је Закон о
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“ бр.
10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016).

12. ВИЗИЈА РАЗВОЈА И СТРАТЕШКИЦИЈБЕВИ
12.]. Визија пољопривреде и руралних подручја Града
Детаљном анализом постојећег стања пољопривреде и руралних подручја Града

дошло се до развој не визије и циљеваделовањаСтратегије.
Визија пољопривредеи руралног развоја Града обухвата пројектовано стање које

се жели постићи на крају спровођењаове Стратегије и, као таква, она предвиђа:
• Да у 2022. години пољопривреда Града буде сектор који је заснован на знању,

савременим технологијама и стандардима, који домаћем и иностраном тржишту
нуди здравствено безбедне производе, доброг квалитета, а произвођачима
обезбеђује одржив и стабилан доходак;

• Да се природним ресурсима, животном средином и културним добрима руралних
подручја управља у складу са принципима одрживог развоја.

Овако дефинисана визија развоја подразумева уважавање неколико кључних
принципа:

• Одрживост пољопривредне производње- мултифункционална пољопривредна
производња требало би да буде важна економска активност становништва у
руралним подручјима која би требало да обезбеди: раст продуктивности и
ефикасности сектора пољопривреде, одговорно управљање ресурсима уз њихово
очување и унапређење као и достизање благостања руралног становништва. Тиме
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би се створили услови за даљу егзистенцију у руралним подручјима са нарочитимакцентом на младе и жене у руралним подручшма.
Уважавање различитости система производње и типова пољопривреднихгаздинстава који су настали услед утицаја географских, природних, социо–економских и других карактеристика руралних подручја.• Модернизација органа градских власти које ће спроводити Стратегију у циљуоспособљавања за ефикасно и транспарентно управљање циклусом јавне политикеу сектору пољопривреде и руралног развоја.

• Стабилност и конзистентност буџетских средстава које Град опредељује зарадспровођења активности и мера насталих на основу ове Стратегије.
12.2. Стратешки циљеви
За наредни период следећи стратешки циљеви су постављени:1) Раст пољопривредне производње и дохотка произвођача;

2) Раст конкурентности уз достизање стандарда квалитета и здравствене безбедностипроизвода;
3) Одрживо управљање ресурсима и заштита животне средине ОД негативног утицајаинтензивне пољопривредне производње;
4) Унапређење квалитета живота и рада у руралним подручјима Града;5) Ефикасно управљањејавномполитиком у области пољопривреде и руралног развоја.

Да би дошло до раста пољопривредне производње и дохотка произвођача,пољопривредна производња мора бити конкурентна. Конкурентност може битиценовна, која се постиже ако се повећа продуктивност, смање трошкови производње исамим тим и цена коштања производа. Конкурентан се може бити и квалитетом кадацена није примарно мерило купца при одлучивању већ управо квалитет производа. Даби постигли високе приносе производа високог квалитета мора се инвестирати у знањепроизвођача, уводити нове технологије, примењивати опрема и механизација којаповећава продуктивност,али се такође, морају уважавати ветеринарски, фитосанитарнистандарди, стандардизаштитеживотне средине и добробитиживотиња.
Интензивна пољопривредна производња је један од највећих потенцијалнихзагађивача животне средине. Ресурси који се користе: земљиште, вода и ваздух могубити у значајној мери угрожени ако се не приступи одрживом управљању ресурсима.Одржива пољопривреда може бити и интензивна производња ако се испоштујеминимум стандарда у области заштите животне средине и ако се спроводи у складу санаучним достигнућима у оквиру нових технологија. Пољопривредници могудобровољно да се оријентишу и на неке друге видове производње као што је органска,биодинамичка производња или да екстензивирају производњу кроз гајење аутохтонихсорти биљака или раса животиња на традиционаланначин. Такве врсте производње су“спутгопшепш ЕтјепсЛу“ саме по себи, али носе повећане трошкове и мању добит појединици и из тог разлога их је потребно подржавати.
Пољопривредајесте основна економска активностби становници руралних подручја имали

посветити унапређењу и других аспеката

у руралним подручјима, али да
услове живота и рада, доста се пажње морањиховог живота. Кроз унапређење руралнеинфраструктуре, нарочито оног дела који није у надлежности покрајинских ирепубличких органа, може се значајно допринети побољшању квалитета живота населима. Врло успешно се показао и процес “приближавања" села и градова, тјупознавање градског становништва са аспектима живота и рада на селу и зближавања
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ове две скупине кроз обезбеђење могућностидиректногмаркетинга, одржавање разних
манифестацијаи сл.

Да би се стратешки циљеви могли реализовати потребно је ефикасно и
транспарентноуправљање процесом јавне политике у области пољопривредеу оквиру
органа власти Града. Циклуси у јавној политици подразумевајунеколико фаза:

• Анализа стања руралних подручја и основних показатеља пољопривредне
производње;
Консултације са заинтересовани странама у процесу креирања јавне политике;

• Креирање и спровођење одабраних мера и активности;
• Праћење спровођења мера и активности и отклањање евентуалних потешкоћа при

спровођењу;
• Евалуација ефеката спроведених мера и активности и извлачење поука за наредни

циклус планирања политике у овој области.

Слика ] 7. Процес стратешког планирања пољопривреде и руралногразвоја

Анализа стањаруралних
подручјаи основних
показатељапољоприв- Спровођењепланираних
редне производње

Консултацијеса заин–
тересованимстранама
Креирањестратешких
докумената– мера и

ЗКТИВНОСТИ ·;

&,;
РЕГУЛАТОРРШ

ОКВИР СТРАТЕГИЈА
МЕРЕИ

АКТИВНОСТИ

Евалуацијаефеката
примењенихмера
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13. МЕРЕ и Активности ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРАТЕШКИХциљЕВА
Да би дошло до реализације постављених стратешких циљева потребно је нанивоу Града примењивати одређене мере и активности. Мора се имати у виду даМПШВ и ПСПШВ примењују читав сет мера које становници руралнихподручја Градамогу да користе. Неадекватноје креирати исте или сличне мере, јер се на тај начин губиефекат и средства одлазе релативно малом броју корисника, а при томе буџетскасредства које Град опредељује за ове намене су недовољна да би резултати ових мерадопринели остваривањупостављенихциљева.
Кроз мере и активности Града потребно је подићи капацитет за апсорпцију овихфондова, као и предстојећихпредприступних фондова ЕУ за рурални развој - ИПАРД.На тај начин, кроз синергијско деловање, могуће је многоструко увећати ефекте овихпостојећих мера и допринети остваривању постављених стратешких циљева.
Конципирањемера које ће се примењивати у периоду спровођењаове Стратегије,у сврху испуњавања постављених циљева, ће се обавити по угледу на концепт мераруралног развоја у ЕУ у програмском периоду 2014-2020. Наравно, имплементација сене може у потпуности спроводити по правилима ЕУ, али је тежња да то буде штоприближније, јер ће се на тај начин поред реализације постављенихциљева, и градскауправа и потенцијални корисници постепено навикавати на начин имплементацијеполитика у складу са правилимаспровођења политике руралногразвоја у ЕУ.

Џ МЕРА 1. ПРЕНОШЕЊЕЗНАЊА И ИНФОРМАТИВНЕ АКТИВНОСТИ _]

Један од најважнијих фактора за раст производње и конкурентности напољопривредним газдинствима је управо знање које пољопривредни произвођачипоседују, ниво њихове информисаности о новим технологијама, расположивимподстицајним средствима, као и подизање свести о значају очувања и унапређењаживотне средине.
Када се анализирају успешна пољопривредна газдинствадолази се до закључка дасу знање и информисаност управо кључни фактори који доводе до развоја одрживогпословања на газдинству, а самим тим и до пораста дохотка.
Технологија у пољопривреди се врло брзо развија и неопходно је константнопраћење нових достигнућа, испитивање њихове ефикасности у нашим условима иувођење у свакодневнупраксу рада пољопривредних газдинстава.

Основни узрок недовољног коришћења расположивих подстицаја за областпољопривреде и руралног развоја је управо недостатак информација пољопривреднихпроизвођача. Приметно је да је апсорпција тих средстава многоструко већа, управо уоним локалним самоуправама које интензивно раде на перманентном едуковању иинформисању руралног становништва.

ПОДМЕРА 1.1. Подстицаји за стручно оспособљавање и усавршавањенивоазнања и вештина пољопривредних произвођача
Образложење:

Град ће у оквиру Акционог плана за сваку годину, уззаинтересованих страна, припремити програм едукација, курсева, сти других едукативних активности. На основу програма и конкурса

консултовање
удијских путовања
вршиће се одабир,
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на основу критеријумарангирања, најповољнијих понуђача за спровођење планиранихактивности.

Основни циљ ове подмере је подизање нивоа знања, општих и специфичних,пољопривредних произвођача у руралним подручјима Града са посебним акцентом намладе пољопривредникеи жене у руралним подручјима.
Активности:

1) Едукације пољопривредних произвођача о: новим технологијама у пољопривреднојпроизводњи, значају очувања и унапређења животне средине, диверсификацији руралнеекономије, расположивим подстицајима и начинима њиховог коришћења и др.;2) Посебни курсеви оспособљавања и едукације за младе пољопривреднике и жене уруралним подручјима;
3) Организовање студијских стручних путовања за циљане групе пољопривреднихпроизвођача у сврху упознавања са позитивним примерима добре праксе у земљи ииностранству;
4) Радионице у сврху развоја рада и пословања организација пољопривредних произвођача(земљорадничких задруга, удружења, асоцијација, пословних удружења, кластера и сл.).

Крајњи корисници:
• РПГ са територије Града;
• организације пољопривреднихпроизвођача.

Имплементација ових активности ће се обављатипреко:• Јавне и приватне саветодавне службе;
• Средње школе пољопривреднеи прехрамбене струке;Факултети и институти пољопривредне, прехрамбене или економске струке;· Консултантскекуће и компаније.

Прихватљивитрошкови:
Трошкови закупа просторија и организовања презентација, радионица, курсева идругих видова рада са пољопривредницима;

• Трошкови припреме и спровођењапрограма едукација;• Израда пратећих штампаних материјала за едукације (брошуре, приручницифлајери и др);

Висина подстицаја:

,

До 100% прихватљивихтрошкова
Индикатори:

Број пољопривредних произвођача који су учествовали у програмима едукације;
Број различитих тема које су покривене едукацијама;
Број различитих курсева за стручно оспособљавање пољопривредних произвођача;
Број младих пољопривредника који су учествовали на курсевима за стручнооспособљавање пољопривредних произвођача;

• Број жена и организација жена које су учествовали на курсевима за стручнооспособљавање пољопривредних произвођача;
Број пољопривредних произвођача који су учествовали на студијским путовањима;
Број и врсте организованих и реализованих студијских путовања;
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Број организација пољопривредних произвођ
организованим у сврху разв
произвођача;

ача које су учествовале на радионицамаоја рада и пословања организација пољопривредних

Број радионица организованих у сврху развоја рада и пословања организацијапољопривредних произвођача.

ПОДМЕРА 1.2 Подстицаји за информативне активности и активностиспровођења демонстрационих огледа, манифестација и показних фарми
Образложење:

У било којој врсти пословних активности, па самими руралног развоја, немерљив је значај праве иПољопривредна газдинства су у непрекидној
технологијама, достигнућ
подстицајним мерама, зна

тим и у области пољопривреде
правовремене информације.

потреби да буду информисана о новимима, променама домаће и међународне релевантне политике,чају очувања и заштите животне средине итд.
Град ће кроз спровођење ових в

информисаности пољопривреднихпроизв
и развоју.

рста активности тежити да повећа нивоођача и тиме допринесе њиховој одрживости

Град ће на основу годишњегакционог плана и пл
конкурс за спровођење ових активности и на основ
кориснике подстицај них средстава.

анирања активностирасписивати
у критеријумарангирања, одабирати

Активности:
1) ОРГЗНИЗОВЗЊВДеМОНСТРЗЦИОНИХ, НСЗЗВИСНИХ ПОЊСКИХ огледа;
2) Организовање манифестација у сврху демонстрирања нових пракси, трендова иначина производње;
3) Успостављање показних огледних пољоп

могућностима и ефектима других и
пословања;

ривредних газдинстава зарад упознавања са
другачијих производних пракси и начина

4) Организовање инфо скупова, трибина и радионица у сврху упознавања са актуелнимпрограмима подстицаја и подршке за пољопривреду и рурални развој;
5) Припрема, штампање и слање ин

газдинства на територији Града.
форматора за регистрована пољопривредна

Крајњи корисници:
· РПГ са територијеГрада;

Организације пољопривреднихпроизвођача са територијеГрада.
Имплементација ових активности ће се обављатипреко:

Јавне и приватне саветодавне службе;
Средње школе пољопривреднеи прехрамбене струке;
Факултети и институти пољопривредне, прехрамбене или економске струке;Консултантскекуће и компаније.
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Прихватљшштрошкови:
• Трошкови организације, одржавања и промоције независних демонстрационих огледаи манифестација;
• Трошкови организације, одржавања и промоције показних пољопривреднихгаздинстава;

Трошкови организовања, закупа простора у сврху одржавања инфо скупова, трибина ирадионица;
Трошкови припреме, штампања и слања информатора за РПГ.

Висина подстицаја:
1) 50-100% у зависности од активности

Индикатори:
БрОј И врсте ОРГаНИЗОВЗНИХ демонстративних, НСЗЗВИСНИХ ПОЊСКИХ огледа;
Број пољопривредних произвођача који су директно упознати са резултатимадемонстративних пољских огледа;
Број и врсте организованих манифестација;
Број пољопривредних произвођача који су учествовали и посетили манифестације усврху демонстрирања нових пракси, трендова и начина производње;
Број показних, огледних пољопривредних газдинстава;
Број организовање инфо скупова, трибина и радионица;
Број одштампаних и подељених информатора.
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МЕРА 2. СЛУЖБА ЗА СТРУЧНО ТЕХНИЧКИ СЕРВИС ПОЊОПРИВРЕДНИМ
ГАЗДИНСТВИМА

Образложење:
Процедуре за остваривање права за подстицаје од стране републичких и покрајинских

органа постају све сложеније. Потребно је прикупити потребну документацију, попуњавати
обрасце и то за већину пољопривредника често представља велики проблем.

На тржишту рада постоји велик број незапослених младих стручњака пољопривредне
струке, са високом стручном спремом, који би могли радити као техничка помоћ
пољопривредним произвођачима.

Циљ је да се ангажује одређен број стручних људи, да се они обуче И да могу пружати
стручно–техничку помоћ и информисати пољопривреднике о расположивим подстицајима,
начинима за остваривање истих, као и при попуњавању пстребних пријава и образаца.

У сврху спровођење ове мере Град треба да, у склопу простора сеоских месних
заједница, обезбеди основне услове за рад ангажованих лица:

Условни простор (засебну канцеларију или део одређене канцеларије са основним
инвентаром, сто, столице, могућност прикључка на струјну мрежу);
Контакт особу у оквиру месне заједнице која ће служити као контакт ангажованим
лицима у сврху координације рада у простору месне заједнице.

Ангажована лица ће у директном контакту са заинтересованим
пољопривредницима пружати информације о постојећим подстицајним средствима,начинима за остваривање подстицаја, помагати у попуњавању потребних формулара,
помагати приликом адресирања и слања апликације и др. послове везане за стручно-
техничку помоћ пољопривредницимавезано за остваривање подстицаја.

Активности наведене у тачкама 1-3 би се спровеле у првој години спровођења ове
Стратегије, а остале активностиконтинуирано у току спровођења Стратегије.

Активности:
1) Одабир партнера који ће спроводити активности на успостављању и организовању
рада службе за стручно—технички сервис пољопривредним произвођачима на
територији Града (одабир правног лица које ће преузети обавезу ангажовања, обуке,
праћења и евалуације рада ангажованих лица);

2) Образовање службе за стручно-технички сервис пољопривредним произвођачима на
територији Града;

3) Одабир и упошљавање особа за обављање стручно–техничког сервиса
пољопривредним произвођачима;

4) Стручна обука и усавршавање ангажованих лица;
5) Спровођење стручно-техничке помоћи РГШ у домену информисања, стручно–техничкепомоћи, и попуњавања образаца у сврху аплицирања на подстицајна средства од

стране Града, МП1ЦВ,ПСГПЦВ и др. фондова доступних РГШ у току године.
Крајњи корисници:

• РПГ са територије Града;
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Организације пољопривреднихпроизвођача са територијеГрада.
Имплементација ових активности ће се обављатина следећи начин:

Град ће расписати конкурс за одабир партнерске организације које ће спроводитинаведене активности;
Склапањем уговора са изабраном партнерском организацијом, она преузимаодговорност за спровођење предвиђених активности;
Партнерска организација ће о својим активностима у склопу ове мере редовно намесечном нивоу извештавати Градску управу.

Прихватљивитрошкови:
Трошкови бруто плата запослених лица;
Трошкови обучавања и стручног усавршавања запослених лица;
Трошкови координације рада стручно–техничкогсервиса;
Материјални и оперативни трошкови рада службе за стручно-технички сервиспољопривредним произвођачима.

Висина подстицаја:
До 100% прихватљивихтрошкова.

Индикатори:
Успостављена служба за стручно-технички сервис пољопривредним произвођачима;
Број запослених лица и њихове референце;
Број и врсте спроведених обука за запослена лица;
Број пољопривредних произвођача којима је пружена стручно–техничка помоћ.
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МЕРА 3. ПОДСТИЦАЈИЗА СПРОВОБЕЊЕАКТИВНОСТИ У ЦИЊУ
ПОДИЗАЊА КОНКУРЕНТНОСТИКРОЗ УВОБЕЊЕ И СЕРТИФИКАЦИЈУ
СИСТЕМА КВАЛИТЕТА ХРАНЕ, ОРГАНСКИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА

СА ОЗНАКОМ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА, КАО И ЗА ПРОМОТИВНЕ
АКТИВНОСТИ

ПОДМЕРА 3.1. Подстицаји за сертификацију система квалитета хране

Образложење:
Увођењем и сертификовањем система квалитета хране, органских производа и

производа са ознаком географског порекла, ти производи добију додатну вредност и

много бољи тржишни положај у односу на несертификоване производе. Ове ознаке

крајњем купцу значе да је производ носилац неког д0датног квалитета за који је он

спреман да издвоји висе средставапри куповини.

Сертификација је поступак контроле и оцењивања поступка производње и

добијеног производа, што укључује израду елабората и лабораторијске анализе за

проверу квалитета производа добијених методама органске производње,

пољопривреднихи прехрамбенихпроизводаса ознаком географског порекла и ознаком

“српски квалитет" а које су извршене у овлашћеним лабораторијама као и издавање

докумената којима се сертификује доказани квалитет.

Активности које се подстичу:

1) Увођење и сертификовање СИСТЕМА УПРАВЊАЊА БЕЗБЕДНОШћУ ХРАНЕ

ПРЕМА ИСО 22000, ФССЦ 22000, БРЦ, ИФС и ГОСТ–П стандард;

2) Увођење и сертификовање добре пољопривредне праксе према ГЛОБАЛ ГАП

стандарду;
3) Увођење и сертификовањеквалитета хране према ХАЛАЛ стандарду;

4) Увођење и сертификовањеквалитета хране према КОСХЕР стандарду;

5) Увођење и сертификовање квалитета хране за производе добијене методама

органске производње;
6) Увођење и сертификовањеознаке географског порекла;

7) Увођење и сертификовањеознаке “српски квалитет“.

Корисници:
· РПГ за активностипод бројем 2,5,6 и 7

• Удружење пољопривредниказа активности под бројем 5 и 6

• Предузетниции правна лица.

Прихватљиви трошкови:
• Трошкови увођења и сертификације, али не и ресертификације, за наведене врсте

активности;
Висина подстицаја:

• 60% од вредности прихватљивихтрошкова за трошкове сертификацијеза наведене
врсте активности.

Индикатор:
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· Број корисника који су увели и сертификовали различите врсте наведених система
квалитета хране.

ПОДМЕРА 3.2. Подстицаји за активности информисања јавности и
промовисања производа које спроводе произвођачи или организације
произвођача на тржишту
Образложење:

Произвођачи, често, имају врло добре и квалитетне производе, алијавност и потрошачи
нису информисани где и на који начин могу да купе одређене производе. Грађење тржишне
препознатљивости производа је од великог значаја за повећање и стабилност продаје, а
самим тим утиче и на раст дохотка пољопривредних газдинстава и њихове одрживости.

Из тог разлога ће Град путем конкурса детаљно дефинисати услове и критеријуме за
остваривање права на ову врсту подстицаја, а акценат ће нарочито бити стављен на
приближавање произвођача из сеоских средина купцима у граду или обрнуто приближавање
купаца из градскогјезгра ка самим произвођачима на селима.

Активности које се подстичу:
1) Учествовање на домаћим и међународним сајамским манифестацијама;

2) Израда и ширење мултимедијалних (ТВ, интернет, радио итд.) информација о одређеној
производњи и производима;

3) Израда шет) страница у циљу промовисања одређених производњи и производа;

4) Спровођење одређених промотивних кампањи у сврху представљања села, одређених
видова пољопривредне производње или производа у градским срединама;

5) Организовање и учешће на специјализованим зеленим пијацама у Граду.

Корисници:
· РПГ

· Удружењапољопривредника
• Предузетници и правна лица

Прихватљивитрошкови:
• Покривање трошкова закупа простора и путних трошкова у сврху представљања на

домаћим и међународним сајамским манифестацијама;

· Трошкови израде и дистрибуцијемултимедијалнихматеријала;
• Трошкови израдешеб странице и одржавањау првих 12 месеци;

· Трошкови израде промотивнихматеријала (штампани материјали);

• Трошкови учешћа на специјализованим зеленим пијацама у Граду.

Висина подстицаја:
• 50–100%

Индикатори:
• Број корисника који су учествовали на сајамским манифестацијама;

• Број и називи сајамских манифестација на којима је обезбеђено учешће корисника ове
мере;
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Број корисника који су израдили мултимедијалне материјале;

Број корисника који су израдили и покренули шеб странице;

Број, врсте и адресе шеб страница које су израђене и покренуте у склопу спровођења ове
подмере;
Број корисника који су израдили промотивне материјале;

Број врста и називи промотивних материјала;

Број корисника који су учествовали на специјализованим градским зеленим пијацама;

Број, врсте и називи специјализованих градских зелених пијаца.
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МЕРА 4. ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕ'БЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА У
ПОЊОПРИВРЕДИ НА ТЕРИТОРИЈИГРАДА

Образложење:
Пољопривредноземљиштеје необновљиви ресурс, његово рационалнокоришћење

и праћење стања његове плодности је од великог значаја у циљу очувања плодности. У
производњи житарица, индустријског и крмног биља довољно је радити основну
хемијску анализу земљишта у слоју земљишта 0-30цм, осим у случајевима гајења
озимих усева где се ради Н–МШ–1 метода (утврђивање лако приступачног азота пре
кретања вегетације у пролеће а у сврху балансирања прихране азотним ђубривима). Н-
МИН метода балансира и оптимизира исхрану биљака азотом и на тај начин се
спречава испирање нитратних и нитритних форми азота у дубље слојеве и
контаминација подземнихвода.

Код вишегодишњихзасада потребно је хемијску анализу урадити за више слојева
земљишта 0-30, 30–60 и, евентуално, 60–90цм јер је њихов коренов систем знатно јачи и
продире дубље. Неретко је потребно урадити и специфичне анализе на садржај
појединих микроелемената или садржај лако приступачних форми макроелемената да
би се избегли физиолошкипоремећаји код биљака, губитак усева, приноса и квалитета.

Узорке могу узимати сами пољопривредни произвођачи по упутствима стручних
лица или се могу користити услуге појединих компанија које поседују специјализована
возила са опремом за аутоматско, механизовао узорковање.

Основни циљ ове мере је очување и праћење нивоа плодности пољопривредног
земљишта.

Активности које се подстичу:
1) Анализа хемијског састава и контрола плодности пољопривредногземљишта.

Корисници:
· РПГ са територије Града

Прихватљивитрошкови:
• За катастарске парцеле где се гаје житарице, индустријско биље, ливаде и крмно биље-

прихватљиви трошак је основна хемијска анализа земљишта, максимално једном у 4
године и то слоја О–30цм;
За катастарске парцеле где су у РПГ пријављене озиме културе, прихватљиви трошак је
и обављање Н мин методе зарад балансирања прихране усева азотним ђубрившиатоком
пролећа;
За катастарске парцеле где је пријављено гајење поврћа, воћа, винове лозе или хмеља,
прихватљиви трошкови су поред основне хемијске анализе земљишта и анализе на
садржај појединих микроелемената или лако приступачних форми макроелеманта и то
за слојеве 0–30, 30–60 и, евентуално, 60-90цм дубине.
Уколико корисник плаћа механизоване узимање узорака специјализованши возилима у
свим случајевима и то ће се убрајати у прихватљиви трошак.

Висина подстицаја:
• 100% од висине прихватљивихтрошкова
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Индикатори:
• Број узорака земљиштаза које је урађенахемијска анализа по врстама анализа и по

катастарским општинама;
• Број РПГ који су кориснициподстицаја по овој мери. &
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МЕРА 5. ПОДРШКА ЗА РАЗВОЈ ПОЊОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
МЛАДИХ ПОЊОПРИВРЕДНИКА И РАЗВОЈ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА

СЕОСКИХ ЖЕНА

ПОДМЕРА 5.1. Подршка за развој пољопривредних газдинстава младих
пољопривредника
Образложење:

Овом подмером ће се подстаћи пољопривредна газдинства са територије Града,
чији су носиоци млађи од 40 година у моменту подношења захтева, за унапређење
примарне пољопривредне производње или прераду производа у секторима који се
према анализамаМПШВ показују као сектори који су конкурентни на међународном
тржишту.

Од потенцијалнихкорисника ових подстицаја ће се тражити да израде пројекат и
бизнис план за идеју коју планирају да спроведу у оквиру активности које су
прихватљиве. На основу пројекта, понуда добављача и осталих прихватљивих
трошкова дефинисаће се укупан износ прихватљивих трошкова који корисници могу
остварити. Кроз бизнис план потенцијални корисници треба да докажу економску
одрживост пољопривредног газдинства у период од 5 година након реализације
инвестиција.

Сви остали технички детаљи везани за спровођење ове подмере биће разрађени у
годишњим акционим плановимаи у конкурсима градске управе.

Активности које се подстичу:
1) Развој примарне пољопривредне производње у следећим секторима: повртарство,

воћарство, виноградарство, производња овчијег или јунећег меса, пчеларство,
гљиварство и гајење лековитог, зачинског и лековитог биља, као и за газдинства
која се баве органскомпроизводњом;

2) Развој малих погона за прераду у наведеним секторима.
Корисници:

Физичко лице, млађе од 40 година живота, носилац регистрованогпољопривредног
газдинства - за активностипод редним бројем 1)

Предузетник или правно лице чији је оснивач, односно већински власник, лице
млађе од 40 година живота, које је носилац регистрованог пољопривредног
газдинства – за активностипод редним бројем 2)

Прихвативи трошкови:
Инвестиције наведене у пројекту и бизнис плану које се односе на реализацију
наведених активности (набавка нове опреме и механизације, реконструкција/доградња
објеката у сврху испуњавања стандарда у области прераде пољопривредних производа);
Израдапројекта и бизнис плана (до максимално 5% од вредности пројекта).

Висина подстицаја:
75% бесповратнихсредставаод вредности прихватљивих трошкова.

Индикатори:
' БРОЈ ПОДрЖЗНИХ корисникаУКУПНО И ПО местима;
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Висина инвестицијакоје су спроведене у склопу спровођењаове мере.

ПОДМЕРА 5.2. Подршкаактивностимаудружења сеоских жена
Образложење:

Постоје бројни примери где удружене сеоске жене спровођењем одређених економских '
активности доприносе стварању додатних прихода за своја домаћинства. Те активности могубити стари занати, израда традиционалних производа и сл. Често су неопходна и одређена
улагања у опрему и репроматеријал да би се ове активности унапредиле и развиле, па је Град
препознао значај подстицања и помоћи овим и оваквим иницијативама.

Сви остали технички детаљи везани за спровођење ове подмере биће разрађени угодишњим акционим плановимаи у конкурсима градске управе.
Активности које се подстичу:

• Активности удружења жена на селу у домену стварања додатних прихода за својадомаћинства.

Корисници:
Удружења или задруге које окупљају жене са села где је минимално 50% чланова
удружења/задругеносилац или члан регистрованогпољопривредноггаздинства.

Прихвативи трошкови:
Трошкови за спровођење активности наведене у пројекту које се односе нареализацију наведених активности (набавка машина и опреме за спровођење
пољопривредних активности, старих заната и осталих економских активности
организацијажена на селу).

Висина подстицаја:
· 75% бесповратнихсредстава од вредности прихватљивих трошкова дефинисаних упројекту подносиоцазахтева.

Индикатори:
Број организацијажена са територијеГрада које су подржане;
Вредност и врсте инвестицијакоје су подржане у оквиру ове подмере.
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[_ МЕРА 6. РУРАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Образложење:
Рурална инфраструктураје врло широк појам, међутим, а велики број активности

у домену развоја ове инфраструктуреје у надлежности бројних јавних предузећа.
Циљ мере, у оквиру ове Стратегије, је да се побољша стање атарске

инфраструктуре, а то је стање атарских путева и излаза на асфалтне путеве. Атараски
путеви нису асфалтирани и врло често су девастирани услед деловања атмосферских
падавина и проласка тешке механизације, то доводи до отежаног транспорта до
парцела, транспорта производа, до честих ломова и кварова пољопривредне
механизације. Непостојање отресишта приликом изласка са атарских путева на
асфалтиране путеве доводи до изношења земље и блата чиме се у великој мери
угрожава безбедностсвих учесникау саобраћају. Управо из ових разлога акценат у овој
мери ће бити стављен управо на ове активности

Врло често удружења пољопривредника имају идеје, листе приоритета, али и
жељу да са својом пољопривредном механизацијом учествују у поправци атарских
путева, те ће се управо тежити да се приоритет да активностима које су настале у
синергији деловањаудружењапољопривреднихпроизвођача и месних заједница.

Сви остали технички детаљи везани за спровођење ове мере биће разрађени у
годишњим акционим плановимаи у конкурсима градске управе.

Активности које се подстичу:
Поправка и стабилизација атарских путева на територији Града;
Израда отресишта на местима изласка атарских путева на асфалтиране путеве.

Корисници:
Сеоске месне заједнице у сарадњи са удружењима пољопривредника праве пројекте и
приоритете у процесу поправке стања атарских путева и отресишта, на основу тих
пројеката, градска управа расписује јавну набавку за одабир извођача потребних
радова, уколико пак није планирано да удружења пољопривредних произвођача,са
својом пољопривредном механизацијом, обаве планиране радове.

Прихватљивитрошкови:
Сви радови који су неопходни за унапређење стања атарских путева и изградњу
отресишта, укључујући и трошкове геометара (премер и трасирање терена)

Висина подстицаја:
• 100% од вредности прихватљивих трошкова

Индикатори:
Број км атарских путева који су санирани и реконструисани по катастарским
општинама;

· Број и распоређеност урађених отресишта.
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МЕРА 7. ОЧУВАЊЕ АГРОЕКОСИСТЕМА И БИОЛОШКОГДИВЕРЗИТЕТА

Образложење:
Интензивна пољопривредна производња је један од највећих потенцијалних

загађивача животне средине, те је потребно популарисати и промовисати управо оне
начине производње које, добровољним поштовањем одређених принципа
пољопривредне производње, смањују угроженостживотне средине. Ранијих година је
пољопривреда, пре интензификације, била у много већем степену сагласја и синергије
са природном средином. Гајене су углавном старе, аутохтоне расе домаћих животиња
које су биле добро прилагођене скромним условима гајења, добро су искоришћавале
природне ресурсе и нису угрожавале природни биодиверзитет на подручјима где су
гајена. Пашњачки начин гајења је доводио до стварања врло специфичних
агроекосистема. Некоришћењем тих пашњака они зарастају, долази до смене
фитоценоза (промена састава биљних врста услед недостатка испаше), јављају се
инвазивне биљне врсте, долази до нарушавања постојећег степско-пашњачког
биодиверзитета. Последњих 10–ак година имамо ренесансу гајења старих и аутохтоних
раса домаћихживотиња, многе од тих раса су биле или још увек јесу врло угрожене јер
постоји врло мали број животиња у чистој раси. Очување ових аутохтоних раса је
битно због очувања биодиверзитета али и као културно-историјскоблаго Републике
Србије.

МПШВ спроводи меру где одгајивачи ових старих аутохтоних раса добијају
плаћања по грлу као подстицај за гајење ових раса. Али за одрживост ове производње
то није довољно. Ова производња се мора промовисати али истовремено се мора
промовисати и маркетиншки ојачати и продаја производа добијених из овакве
производње.

Постојећи пашњаци су често у врло лошем стању и биће неопходне одређене
активности зарад њиховог враћања у првобитну намену, као што су: уништавање
инвазивних биљних врста, уклањање дивљих депонија и остале активности како би се
ти пашњаци унапредили и могли бити искоришћавани за напасање стоке.

Сви остали технички детаљи везани за спровођење ове мере биће разрађени у
годишњим акционимплановимаи у конкурсима градске управе.

Активности које се подстичу:
• Унапређење квалитета сеоских пашњака;

Популарисање гајења и промовисање производа из екстензивног гајења старих
аутохтоних раса домаћих животиња.

Корисници:
• Удружења пољопривредних произвођача–предност ће имати пројекти са што већим

бројем укључених заинтересованих страна (месне заједнице, удружења грађана која се
баве заштитом и унапређењем животне средине, пољопривредна стручна и саветодавна
служба, средње школе и факултети пољопривредне и прехрамбене струке и др.).

Прихватљивитрошкови:
Материјални трошкови активности које се спроводе на уређењу и привођењу
првобитној намени сеоских пашњака на којима пољопривредни произвођачи спроводе
испашу стоке, као што су: уништавање инвазивних биљних врста, уклањање дивљих
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депонија И ОСТЗЛС аКГИВНОСТИ како би се ТИ пашњаци унапредили И МОГЛИ бИТИ

искоришћавани за напасање СТОКС;

Материјални трошкови везани за популаризацију гајења аутохтоних раса домаћих
животиња, промотивне и маркетиншке активности у циљу унапређења технологије
производње и продаје производа добијених гајењем ових раса домаћих животиња.

Висина подстицаја:
50–100% од прихватљивих материјалних трошкова

Индикатори:
Број животиња по врстама и расама аутохтоних раса домаћих животиња;

Катастарска парцела, положај и површине пашњака који су ревитализовани;
Број корисника средстава за промовисање гајења и употребе производа добијених од
аутохтоних раса домаћих животиња.
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МЕРА 8. ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА

Образложење:
Органска производња је све присутнија управо због потребе производње хране

високог квалитета, као и потребе очувања и унапређења животне средине.
Сертификовани органски производи постижу, из тог разлога, вишу цену и
конкурентнији су на тржишту од производа из конвенционалне производње. Органска
производња је интересантнауправо малим и средњим пољопривреднимпроизвођачима,
јер је врло радно интензивна и захтева много више људског ангажовања, те је њена
примена на великим површинама често лимитирана. Да би се сертификовалаорганска
производња потребно је да произвођачи прођу тзв. период конверзије У периоду
конверзије се примењују сви принципи органске производње, као прелазни стадијум од
конвенционалне ка органској производњи. За произвођаче је управо ово критичан
период јер имају повећане трошкове услед подржавања принципа органске
пољопривреде а производи им нису сертификовани и не могу се продавати као
органски производи.

МПШВ подржава кроз своје мере плаћања за сертификовану органску производњу
па је тежња градске управе да управо подржи произвођаче у овом периоду конверзије,
кроз подстицаје како би што лакше пребродили тај ризичан период али под условом да
та производња на крају периода конверзије буде заиста и сертификованакао органска
производња.

Сви остали технички детаљи везани за спровођење ове мере биће разрађени у
годишњим акционим плановимаи у конкурсима градске управе.

Активности које се подстичу:
Подршка произвођачима у периоду конверзије од конвенционалне ка органској
производњи у сврху покривање губитка прихода у периоду конверзије.

Корисници:
• РПГ са територије Града.

Прихватљивитрошкови:
На основу површина које су пријављене у период конверзије даје се једнократно
плаћање по хектару површине.

Висина подстицаја:
Подстицаји су компензационо плаћање по јединици површине а висина подстицаја ће
бити одређена у зависности од годишњег акционог плана и расположивих буџетских
средстава за сваку годину.

Индикатори:
• Број РШ који се налазе у периоду конверзије;

Површина пољопривредног земљишта која се налази у периоду конверзије.
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МЕРА 9. САРАДЊА ИЗМЕБУ РАЗЛИЧИТИХ УЧЕСНИКА У ТРЖИШНОМ
ЛАНЦУ ВРЕДНОСТИ У СЕКТОРИМА ПРОИЗВОДЊЕ И ПРЕРАДЕ ПОВРћА,

ВО'ћА, ВИНОВЕ ЛОЗЕ, ЈУНЕћЕГ И ЈАГЊЕ'ћЕГМЕСА

Образложење:
У сваком сектору у тржишном ланцу вредности се налазе учесници од примарних

произвођача до крајњег потрошача. Сарадња између учесника у тржишном ланцу
вредности је слаба или скоро никаква. Имамо две врсте ове сарадње:
• хоризонтална сарадња – обухвата сарадњу на истом нивоу у оквиру тржишног ланца

вредности. Ту спаде сарадња између произвођача и организација произвођача у оквиру
неког сектора пољопривредне производње (нпр. произвођачи поврћа или још уже нпр.
произвођачи шаргарепе) на одређеном локалитету.

· вертикална сарадња - обухвата сарадњу између учесника у тржишном ланцу вредности
на различитим нивоима, нпр сарадња између произвођача и њихових организација са
једне стране са прерађивачима, трговинским ланцима или извозницима, са друге стране.
Циљ успостављањаове сарадње је проналажење заједничкихинтереса, заједнички

наступ, стратешко планирање, освајање нових тржишта и др.
Произвођачи на овај начин стичу поверење у остале учеснике у тржишном ланцу

вредности и бивају активно укључени у планирање и промовисање својих производа на
домаћем и страном тржишту.Прерађивачи, купци, трговинскиланци, извозници на овај
начин успостављају партнерски однос са произвођачима, а на тај начин стичу основ за
формирање сигурне сировинске базе, од познатих произвођача, са контролисаном
производњом и то у договореним количинама, квалитету и са договореном динамиком
испоруке.

Од ове и овакве сарадње сви учесници у тржишном ланцу вредности могу имати
користи, повећати своју конкурентности смањити ризик пословања.

Сви остали технички детаљи везани за спровођење ове мере биће разрађени у
годишњим акционим плановимаи у конкурсима градске управе.

Активности које се подстичу:
Организовање заједничкихманифестација, семинара, радионица;

· Организовање студијскихпутовања;
• Успостављање и организовањекластера;
· Израда заједничкихпропаганднихматеријала.

Корисници:
Учесници у тржишном ланцу вредности (најмање са два различита нивоа) који ће
аплицирати и заједнички поднети пројекат на конкурс градске управе.

Прихватљиви трошкови:
Материјални трошкови који настају услед спровођења пројектом предвиђених
заједничкихактивности .

Висина подстицаја:
50—100% од вредности прихватљивихтрошкова
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Индикатори:
· Број успостављених партнерства у домену хоризонталне, односно вертикалне

сарадње различитихучесникау тржишном ланцу вредности;
· Број и место одржавањазаједничкихманифестација, семинара, радионица;
· Број основаних кластера у сектору пољопривреде.
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МЕРА 10. УПРАВЊАЊЕ РИЗИЦИМА У ПОЊОПРИВРЕДИ

Образложење:
Сведоци смо све чешће појаве година са екстремним вредностима температуре,

падавина и временских услова који угрожавају стабилност пољопривредне производње и
дохотка пољопривредних газдинстава.

Услед деловања тих екстремних временских услова током пољопривредне
производње долази до драстичног смањења приноса и квалитета пољопривредних
производа. Да би се смањио ризик у пољопривредној производњи, потребно је ту
производњу осигурати од основних/посебних/специфичнихризика. Често је то, за
пољопривреднике, додатни трошак који даље оптерећује њихов економски положај и
смањује добит.

МПШВ субвенционише 40% од вредности плаћене премије за осигурање усева и
животиња и та мера је доступна свим РПГ на територији Републике Србије.

МПШВ и осигуравајуће куће су у процесу изналажења новог производа који би
служио као регионално осигурање приноса на газдинствима. Покривало би се
осигурање умањења приноса пољопривредних газдинстава на одређеном локалитету у
односу на вишегодишњипросечан принос.

План је да Град крене у подстицање осигурања по овом основу од 2019. године, тј.
онда када овај производ буде спреман за тржиште од стране осигуравајућихкућа.

Сви остали технички детаљи везани за спровођење ове мере биће разрађени у
годишњим акционимплановимаи у конкурсима градске управе.

Активности које се подстичу:
· Субвенционисање осигурања просечног приноса на газдинствима, на одређеном

локалитету, по ЕЏКОРА КЕА принципима.
Корисници:

• РПГ са територије Града
Прихватљиви трошкови:

• Премија осигурањапо овом основу.
Висина подстицаја:

· 50%–75% од висине прихватљивихтрошкова
Индикатори:

· Број РПГ које користи ову врсту осигурања;
Површина земљишта која је покривена овом врстом осигурања, у укупном износу и
по катастарским општинама.
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Д МЕРА 11. ЈЈЕАВЕВ ПРИСТУП У РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

Образложење:
БЕАВЕК приступ у програмирању и спровођењу мера руралног развоја је врло

значајан јер препознаје специфичности одређених локалитета и даје најбољи одговор
које мере и активностиће дати најбоље ефекте на датом локалитету.

Носиоци БЕАВЕК приступа су тзв. локалне акционе групе (ЛАГ) које чине јавно-
приватна партнерства на локалу. Учесници у ЛАГ су представници владиног и
невладиног сектора, пољопривредници, остали становници руралних подручја,
представници из сфере бизниса и агробизниса. Кроз изналажење заједничких интереса
и сагледавање свих специфичностинеког локалитетаЛАГ креира стратегију руралног
развоја за одређени локалитет. На основу ових стратегија се аплицира на разне изворе
финансирања зарад спровођењациљева дефинисаних стратегијом.

Рад ЛАГ и сам ДЕАВЕК приступ финансирају и ПСПШВ (више година уназад) и
МПШВ (почев од 2018. године) у сврху финансирања израде локалних стратегија
руралногразвоја.

Улога Града је да подржи иницијативе које настају на територији града за
формирање ЛАГ и његово функционисање у почетном периоду пословања, док се не
успостави систем самоодрживостирада и функционисања ЛАГ.

Сви остали технички детаљи везани за спровођење ове мере биће разрађени у
годишњим акционимплановимаи у конкурсима градске управе.

Активности које се подстичу:
· Оснивање ЛАГ на територијиГрада;
• Закуп просторијаза рад и функционисање ЛАГ
• Финансирање оперативнихтрошковапословања ЛАГ

Опремање простора нај неопходнијом канцеларијским инвентаром и опремом.
Корисници:

• Удружења грађана која су формиранапо принципимаБЕАВЕК приступа
Прихватљивитрошкови:

• Трошкови закупа просторијаза рад ЛАГ;
• Оперативни трошкови функционисања ЛАГ (режијски трошкови, трошкови
канцеларијскогматеријалаи трошкови ангажованих стручнихлица);

• Набавка нове опреме за основно функционално опремање просторијаЛАГ .

Висина подстицаја:
• 80% од вредности прихватљивихтрошкова.

Индикатори:
· Број основанихЛАГ;
· Број урађених локалних стратегијаруралногразвоја;

Број ЛАГ који користе подстицаје од стране покрајинских и републичкихоргана.
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14. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАСТРАТЕГИЈЕ
Имплементација значајног развојног и дугорочног документа, попут Стратегије

развоја пољопривредеи руралногразвоја града Новог Сада за период 2018–2022. године
(у даљем тексту: Стратегија) представља веома сложен и одговоран задатак, јер
подразумева учешће већег броја директних и индиректних субјеката, захтева
координацију и синергију многобројнихактивности, њихову контролу и сл. Стратегију
је потребно да усвоји Скупштина града Новог Сада, која има и кључну надлежност у
процесу њене имплементације, а посредством Градске управе, у оквиру које је
организован већи број организационихјединица, одељења и служби. Улога Скупштине
града и Градске управе града Новог Сада у процесу имплементације Стратегије је
вишеструка. Посредствомдоношења и реализације годишњих програма за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију града Новог
Сада93, као и годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на његовој територији, који морају бити усклађени са правцима развоја и
циљевима датим у Стратегији, Град даје пуну подршку остваривању визије и
дефинисаних циљева Стратегије.

Рад јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Скупштина града Новог
Сада директно доприноси реализацији циљева Стратегије, односно њеној
имплементацији. Наиме, уз финансијску и стручну помоћ са републичког нивоа, рад
ових предузећа кроз инвестиције у изградњу, реконструкцију и модернизацијуфизичке
инфраструктуре, попут комуналне и саобраћајне, али и социјалне инфраструктуре, као
што су предшколско васпитање, образовање, здравственазаштита, култура, спорт, итд.,
доприноси унапређењу квалитета живота у руралним и пери-урбаним подручјима,
односно вишем квалитету и већој доступности свих врста услуга становницима ових
подручја. Градска управа, уз јачање административно–техничких и организационих
капацитета, требало би да у процесу имплементације Стратегије мобилише све
релевантне и заинтересоване стране за одређене развојне пројекте у домену развоја
пољопривреде и руралних подручја, затим да сазива састанке, координира сарадњу и
размену информација, података и неопходних докумената, пружа подршку у припремибизнис планова и пројектне документације, као и другу врсту помоћи заинтересованим
субјектима у планирању и реализацији развојних пројеката. Такође, Градска управатребало би да обезбеди синергију свих институција, јавних предузећа, као и развојних
политика које имају додирних тачака са пољопривредним ресурсима и руралним
подручјима.

Остваривање визије, као и стратешког циља и оперативних циљева развоја
пољопривреде и руралног развоја града Новог Сада, зависи и од многобројнихфактора,
али и улоге различитих субјеката, привредно-политичкихструктураи органа у систему
државне управе. Значајну улогу у имплементацији Стратегије требало би да имају
конкретни економски субјекти као што су мала и средња предузећа и предузетници,
породична пољопривредна газдинства, удружења пољопривредника, земљорадничке
задруге и кластери, односно пољопривредни произвођачи који су инвестиционо
опредељени да развијају сопствено пољопривредно газдинство и ефикасно користе

93 Систем прописаних услова, документације и одобравања средстава из буџета Града Новог Сада запотребе реализовања пољопривредне политике и политике руралног развоја јасно је утврђен, примењује се употпуности, као и систем надзора и контроле одобрених средстава, који се врши у складу са проценама, путемдобијања информација са терена и сл., што све резултира строго наменским коришћењем буџетских средстава.
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постојеће економске капацитете, људске ресурсе и природне потенцијале. Међу овим
газдинствима, свакако, издвојиће се и она газдинства која ће проширивати развојну
Делатност заснивањем мањих прерађивачких капацитета, затим улагањем у развој
руралног туризма, као и других услуга у руралним подручјима. Посебну улогу у
реализацији Стратегије требало би да имају и инвеститори веће економске снаге
(привредна друштва), које би требало идентификовати и анимирати. Они би могли да
улажу у поједине облике примарне пољопривредне производње – ратарство (посебно,
семенска и расадничка производња), повртарство и сточарство, затим у прерађивачке
капацитете засноване на тој производњи, односно капацитете прехрамбене индустрије.
Могућност коришћења финансијских средстава из „1РАКВ П“ програма Републике
Србије може дати подршку овим економским субјектима у будућим инвестиционим
улагањима, а истовремено може подстаћи удруживање и укрупњавање произвођача
кроз формирање нових задруга, малих и средњих предузећа, и сл.

Такође, програми и активности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Србије и других министарстава и органа у систему државне
управе, укључујући и Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство, представљају значајну подршку у процесу имплементације Стратегије кроз
диверсификацију пољопривредне активности, развој инфраструктуре руралних подручја,
заштиту животне средине и сл. Изузетно су значајне активности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде у контексту обезбеђивања предвидиве и
стимулативне подршке развоју руралних подручја, као и институционалног уређења
сектора пољопривреде и руралног развоја у складу са Заједничком пољопривредном
политиком ЕУ. Наиме, у поступку припрема за чланство у ЕУ, наша земља има обавезу
прилагођавања своје политике и законодавства комплексном европском моделу
пољопривреде и руралног развоја, и у том контексту, велики број закона и прописа је већ
усвојен, мада је њихова ефикасна примена још увек у раној фази. Основ за даља
усклађивања биће законодавство ЕУ, уз наставак обуке и усавршавања администрације,
предузетника, пољопривредника и свих других актера за имплементацију ове веома
захтевне легислативе (Службени гласник РС, број 85/14). Подршку у процесу
имплементације Стратегије требало би да пружи и пољопривредна саветодавна и стручна
служба „Нови Сад“, уз регионалну развојну агенцију „Бачка“ из Новог Сада, затим јавна
предузећа чији је оснивач Република Србије, друштвено одговорне компаније,
организације цивилног друштва, али и научно-истраживачке институције.

Веома значајну улогу у процесу имплементације Стратегије требало би да има
примена „ЏВЕК“ приступа руралном развоју, кроз формирање локалних акционих група
и других локалних партнерстава, везаних за промоцију локалних вредности и производа,
унапређење квалитета живота руралног становништва и сл., и подршку „ћопот–ир“
развојним иницијативама, односно иницијативама за развој пољопривреде и руралних
подручја које долазе од грађана, удружења, невладиних организација, предузетника,
привредника, породичних пољопривредних газдинстава, задруга и других
заинтересованих група. Имплементација Стратегије у значајној мери зависиће и од
обезбеђене макроекономске и политичке стабилности у земљи, предвидиве подршке
пољопривреди из националног буџета и поштовања владавине права, како би сви
релевантни субјекти у сектору пољопривреде и руралним подручјима могли да остварестабилан и конкурентан доходак у односу на друге области привреде и/или урбана
подручја. За већину мера и активности у домену развоја пољопривреде и руралногразвоја потребно је да пољопривредна газдинства, предузетници, задруге и другисубјекти, као корисници финансијских средстава, поднесу одговарајући бизнис план или
пројекат о економској оправданости, односно одрживости улагања. С тим у вези, на
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макро, али и микро развојном нивоу неопходно је креирати одговарајући амбијент који
ће бити предвидив с аспекта ефикасног и рационалног одлучивања, уз минималне
ризике, и стимулативан за активирање различитих предузетничких иницијатива у
области развоја пољопривреде и руралног развоја.

Имплементација Стратегије кроз „соз'с-ћепећћ“ анализу, односно анализу утрошених
финансијских средстава и остварених користи на терену ОД примене појединачних мера и
активности, је од изузетног значаја за креирање одговарајућих годишњих програма
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на нивоу
града Новог Сада. Наиме, праћење ефеката примењених мера и активности резултира
одлуком да ли да се са неком од њих настави у будућности или не. Оцена ефикасности
имплементације Стратегије и употребе расположивих развојних ресурса, односно провера
напретка у реализацији постављеног стратешког циља и оперативних циљева у Стратегији
може се сагледати кроз остварена развојна достигнућа у домену повећања пољопривредне
производње, диверсификације економске активности, унапређења инфраструктуре,
побољшања квалитета животног стандарда становништва у руралним подручјима, заштите
животне средине, очувања културно-историјског наслеђа, и сл.
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АНЕКС
Табела 1. Број становника по насељеним местима града Новог Садау периоду 1948–1971.

година.

Насеље 1948 1953 1961 1971

Град Нови Сад 111.358 120.686 155.685 206.821
Нови Сад 101.585 109.752 141 .289 188.087

Градска 69.407 76.818 103.448 144. 774
Остала 32.178 32.934 37.841 43.313

Бегеч 2.277 2.329 2.392 2.608

Будисава 2.090 2.122 2.476 2.825

Ветерник 6.179 6.829 9.185 12.945
Каћ 4.406 4.478 5.640 6.701
Кисач 5.664 5.671 5.907 6.022
Ковиљ 5.368 5.436 5.448 5.290

Нови Сад 64.041 70.769 95.192 134.160
Руменка 1.951 2.028 2.546 2.906

Степановићево 1.965 1.916 2.169 2.188

Футог 5.366 6.049 8.256 10.614
Ченеј 2.278 2.125 2.078 1.828

Петроварадин 9.773 10.934 14.396 18.734
Градска 8.210 9.277 12.054 15.528
Остала 1.563 1.657 2.342 3.206
Буковац 865 859 1.329 2.012
Лединци 465 531 675 795

Петроварадин 5.719 6.428 8.408 10.477
СремскаКаменица 2.491 2.849 3.646 5.051
Стари Лединци 233 267 338 399

Извор: Попис становништва,домаћинставаи становау Србији за одговарајућегодине, РЗС Србије.
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Табела З. Просторна дистрибуција по,/сопривреднемеханизацијеу Новом Саду, 2012. година

. Једноосовинск Двоосовинск универзални Силажни Остали
ТериториЈа и трактори и трактори кжЗЗИ комбајии комбај ни

Ји

Град Нови Сад 532 3.781 300 29 19

:
Нови Сад 358 3.536 289 28 19

Е Бегеч 1 3 221 П П П

Будисава 18 161 21 П П

Ветерник 26 97 7 П П
Каћ 25 421 33 7 П
Кисач 37 7 19 72 П 1 1

Ковиљ 36 55 6 45 4 П
Нови Сад 6 1 1 72 13 П П

Руменка 32 2 1 4 1 8 П П
Степановићево 6 205 14 П П

Футог 42 438 8 5 П

Ченеј 62 332 56 П П

Петроварадин 174 245 1 1 П П

,
Буковац 36 127 7 П П
Лединци 30 3 3 П П П

Петроварадин 55 41 П П П
Ср. Каменица 42 3 1 П П П
Стари Лединци 1 1 13 П П П

Напомена: У складу са Законом о званичној статистици и заштити индивидуалних података, поједини
подаци у табелама за насеља са три или мање од три газдинствасу сакривени(приказанисловом „П“);

Извор: Попис пољопривреде2012, Пољопривреднамеханизација,ниво насеља;

В

&
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Табела 4. Просторно дистрибуција по.–вопривреднемеханизацш'е у Новом Саду, 2012. година

Територија из; Плугови Тањираче Дрљаче Сад::зре- Ротофрезе

Град Нови Сад 547 3.094 1.115 1.607 1.700 201
Нови Сад 524 2.863 1.039 1.473 1.631 173

Бегеч 30 194 97 97 94 31

Будисава 26 1 19 51 36 78
Ветерник 5 80 46 39 35

Каћ 45 337 135 170 159 19

Кисач 186 557 101 330 365 12

Ковиљ 66 439 209 257 249 10

Нови Сад 18 144 55 66 62 39
Руменка 47 193 54 108 94

Степановићево 25 188 10 102 1 10

Футог 33 362 204 142 231 17

Ченеј 43 250 77 126 154 25
Петроварадин 23 231 76 134 69 28
Буковац 15 120 44 79 3 1 12

Лединци 5 39 6 19 17 1

Петроварадин 2 30 10 14 7 9
Ср. Каменица 1 31 15 15 12 4
СтариЛединци 0 11 1 7 2 2
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Табела 5. Просторна дистрибуција пољопривредне механизацијеу Новом Саду, 2012. година

.
Растурачи Растурачи .Територија мининералног стајњака Сејалице Прскалице Приколице Косилице
ђубрива

ГрадНови Сад 1.532 108 1.216 1.800 3.803 485
Нови Сад 1.447 102 1.148 1.668 3.602 421
Бегеч 78 52 111 257 22

Будисава 75 59 73 128 6
Ветерник 37 27 38 95 24

Каћ 172 29 162 231 422 55
Кисач 314 9 236 335 738 42
Ковиљ 237 24 186 258 561 53

Нови Сад 57 4 55 64 132 103

Руменка 94 96 88 21 1 20
Степановићево 97 53 96 225 7

Футог 166 7 95 226 516 31

Ченеј 120 13 127 148 317 58
Петроварадин 85 6 68 132 201 64
Буковац 53 4 34 56 111 28
Лединци 14 0 1 5 1 9 28 6

Петроварадин 7 1 5 29 28 18
Ср. Каменица 10 1 11 25 22 10
Стари Лединци 1 0 3 3 12 2

Извор: Попис пољопривреде2012, Пољопривреднамеханизација,ниво насеља;

Табела б. Скчадишни и дорадни капацитетиу пољопривреди Новог Сада, 2012. година

Складишнии дорадни капацитети Укупан број Власгити Коришћени
капацитет капацитет

Кошеви за кукуруз 3.380 148.143 т3 66.833 т3
Амбари 206 23.006 т3 8.948 т3
Силоси 60 147.341 [ 130.720т
Сушаре 18 8.378 т3 361 ш3

Објекти за силажу 29 15.022 ш3 13.110 ш3

Објектиза смештај пољопривредних 2.451 184.293 1112 175.728 ш2машинаи опреме
Хладњаче 29 22.905 т3 22.590ш3

Објекти за смештај говеда 893 10.212 број места 3.883 број места
Објекти за смештај свиња 5.362 77.743 број места 46.826 број места

Објекти за смештај кокошаканосиља 2.140 553.522 број места 379.103 број места
Објекти за смештај остале стоке 746 103.488 број места 100.101 број места

Машинеза ка:;ЗрЕЕЗ-ђ? вакумирање 20 18 0

Извор: Попис пољопривредеиз 2012. (књига 2).
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Табела 7. Смештајни капацитетируралногтуризма на територш'и Града Новог Сада

. ХОСТЕЛПОДБАРА,ћорђаРајковића28 (ГЗ)

. ХОСТЕЛСОВА, Илије Огњановића26 (Г5)

. ХОСТЕЛ021, ПавлаПапа 6 (Ф5)

. СЈТУ НОЗТЕЕ, Радничка 21 (Г5)

. ХОСТЕЛЦЕНТАР,МилованаВидаковића 5 (Г4)

. ХОСТЕЛКУТАК, Јеврејска 22 (Ф5)

. ХОСТЕЛТЕРАСА,СветозараМилетића43 (Г4)

1

2

3

4
5. НОЗТЕД& САРРЕВАККООКЈЕЗ, Јеврејска 13 (Ф5)
6

7

8

9 . ПРЕНОћИШТЕ ВИЛАЕВАН'ћЕШ/ША, БраниславаБукурова2, СремскаКаменица (Х9)
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41

ВИЛА БОР, Темеринскипут 57а (Ф1)
РЕСТОРАНИ ПРЕНОћЈ/ШЈТЕБЕЛА ЛАћА 1, Кисачка 21 (Ф4)
СУР БЕЛА ЛАБА 2, Златне Греде 15 (Г4)
ЈЕТ ЗЕТ КООМЗ, Темеринскипут 41 (Ф1)
ПРЕНОТЈИЏЈТЕ СТОЈИћ Собе и апартмани, Партизанска47 (Ф2)
ФАРМА 47, Међународнипут бб, ном1
ПРЕНОћЈ/ШЈТЕТРИНТИ,Змај Јовина 10 (Г5)
СУР ГОСТИОНА "СПЛАВ – ДУНАВАЦ",Дунавска 000, Футог, ном1
РЕСТОРАНБУЛАћ СА ПРЕНОћИЏЈТЕМ,Међународни пут 80, Ченеј, ном1

ВИЛАЦЕЗАР, Јована Суботића4 (Ф4)
ЊЕ ПЕ РКА ЗМ - ЊЕ ПЕ РКАМСЕ, ЦараДушана41 (Еб)
ХОСТЕЛЗЛАТНАГРЕДА, Златне Греде 17 (Г4)
САЛАШ ДРЕВНАУ НОВОМЕСАДУ, Подунавска6 (Б9)
ХОСТЕЛВОШМТОЈА/М,Његошева2 (Г4)
ХОСТЕЛВАРАДШМ, Штросмајерова 16, Петроварадин (Х5)
ПРЕНОћЈ/ПЦТЕ ЗМАЈЕВОГНЕЗДО, Змајев трг 15, СремскаКаменица (Ф10)
ПРЕНОћИШТЕ СУНЦЕ СД, Темеринскипут 55а (Ф1)
НАСТАСЈАСОБЕ, Златне Греде 11 (Г4)
КОРДУН,Моше Пијаде 10а, СремскаКаменица (Г 10)
ИШ/ША, Лединачки пут 1, СремскаКаменица (Е10)
ПАЈИН САЛАШ,Међународнипут 325, Ченеј, ном1
САЛАШ341 – "У СЕДЛУ",Ченеј, ном1
РКЕМОСЈЗТЕ РАМОКМА АОЏАЏЈХ, Катепјег 5/41, пот1
КОНАКСЕНС, Славујева 316, ном1
РАМОКАМА С1ТУ, Футошка 1а (Ф5)
СМЕШТАЈЧОТ, Црвени Чот 6, ном1
ВОЏОЏЕТХУЈМЕ НОЏЗЕ, Дунавска25 (Г4)
АПАРТМАРП/Ј ЗОМУ, Јеврејска 18 (Ф5)
ПРЕНОћЈ/ШЈТЕКАМЕЊАР,КамењарИ бр. 95 (А9)
АПАРТМАРП/Ј ЗКУ НЕБО, Гундулићева 19а (ГЗ)
НЕНО 021, ВојводеБојовића 8 (Ф4)

. ХОСТЕЛМИШСАЗА, Темеринскипут 99, ном1
42. ТНЕ ТЕЗДА АКТ НОЗТЕЕ,Шафарикова7 (Ф5)
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Табела 8. ЛистаМСПкоја се баве активностимавезаним за диверсификацију економских
активностируралних подручја на територху'иГрада Новог Сада

Бр.
Рб. Назив предузећа Насеље Делатност Запосле Величина

предузећаних
СРЕМСКА

1. 7 СИСТЕМДОО КАМЕ1-П/1ЦА Резање и обрададрвета 1 Мало
21208

АДТ ДОО ЗА ТРГОВШ–[У И Производња сокова од2' УСЛУГЕМЛАДЕНОВО НОВИСАД 21000 воћа и поврћа
1 Мало

3. АЛАС ЕХРКЕЗЗ ДОО У
ВЕТЕРРШК 21203 Слатководне

() Малоблокади аквакултуре
АЛФ ПРОМЕТ ДОО ЗА

П оизво ња месних4. ПРОИЗВОДЊУ И КАћ 21241
п
ре ађевљћна 23 Мало

ТРГОВИНУ р р

5. АНГРО–1МРЕХ Д.О.О НОВИСАД 21000 Резање и обрададрвета 1 Мало

6. АРХИТОППЛУС ДОО ПЕТРОВАРАДИНПроизводња осталог 1 Мало21 132 намештаја

7. АРЛЕТА-НСдоо ВЕТЕРНШС 21203 Пр°изв°дња °°к°ва °д б Маловоћа и поврћа
СРЕМСКА П а & л ка и8. АУРОРАдоо КАМЕНИЦА Рер д “ е о Малопроизводњасирева21208

Производња осталих
9. БАМБИБРАСДОО НОВИСАД 21000 производа од дрвета, 0 Мало

плуте, сламе и прућа
ВЕШ-СОМ ДОО У Прерада и10"
БЛОКАДИ ФУТОГ21410

конзервисањемеса
0 Мало

11. БЕМАРКД.о.о нови САД 21000 Прерада " 16 Малоконзервисањемеса

12. вгр & долови доо ковиљ 21243 услужне делатнш“ у 8 Микровези са шумарством
Прерада и13. БИГ ТРАДЕ ДОО НОВИСАД 21000
конзервисањемеса

179 Средње
14. БУКОЛЕСДОО НОВИСАД 21000 Резање и обрададрвета 0 Мало

15. ЕЕПЗЈА ШВЏЗТКУ ОКОЏРНОВИСАД 21000 Прерада чаја и кафе 0 Мало

Производња осталих
16. СШОЏЕК“10013 ДОО КИСАЧ21211 производа од дрвета, 0 Мало

плуте, сламе и прућа
ДАРП/[Г ПРОИЗВОДНО

17. ПРЕДУЗЕћЕ, НОВИСАД НОВИСАД 21000 Производњапаркета 0 Мало
у блокади

18. ВАРЗ! има доо нови САД 21000 Пр°изв°дња °°Ш°г 5 Малонамештаја
19. ДИКОРДУНДОО ВЕТЕРНРШ 21203 Резање и обрададрвета 1 Мало

20. дошиптА-љваввас': доо КАћ 21241 слатк°в°дн°
о /аквакултуре

21. ВЗДО
ШТЕОКО СО НОВИНОВИСАД 21000 Прерада чаја и кафе 14 Мало
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ДРВОПРОМ ДОО Производња осталих
22. ПРОИЗВОДНО– НОВИСАД 21000 производа од дрвета, 5 Мало

ТРГОВИНСКОПРЕДУЗЕћЕ плуте, сламе и прућа
ДРВОТЕРМ ДОО
ПРЕДУЗЕћЕ ЗА

23. ПРОИЗВОДЊУЈГРГОВШЧУ КАћ 21241 Резање и обрададрвета 3 Мало
И УСЛУЖНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

24. ЕКОМАРКДОО НОВИСАД 21000 Прерада чаја и кафе 1 Мало

Производња осталих
25. %%ШОДУКТ ОПЛЕНАЦнови САД 21000 производа од дрвета, 3 Мало

плуте, сламе и прућа

ЕНТЕР-МОНТ ДОО ЗА Производња осталих
26. ПРОИЗВОДЊУ И НОВИСАД 21000 производа од дрвета, 3 Мало

ТРГОВИНУ плуте, сламе и прућа

ЕНТЕРИЈЕР ЈАНКОВИћ
ДОО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ“ П оизво ња осталог27. ИЗРАДУ ЕНТЕРИЈЕРА и нови САД 21000 нјмштада 429 Средње
ГРАћЕВИНСКЕ Ј

СТОЛАРИЈЕ
СРЕМСКА П оизво ња осталог28. ЕЏКО ТЕСНМО ДОО КАМЕШ/ПЦА р [.1 5 Мало
21208 намештаја

29. ЕУРОКАН'Г доо нови САД 21000 Пр°изв°дња фурнира “ 40 Мало
плоча од дрвета

ЕЏКОРЕКЗРЕСТП/Е
30. ТЕСНТХНСАШ. ЗЕКШСЕЗ НОВИСАД 21000 Резање и обрададрвета 1 Микро

ДОО

31. ЕХРОКТЏМЕДОО НОВИ САД 21000 Резање и обрададрвета 4 Мало

32. ЕХРОКТ–ШХДОО НОВИСАД 21000 Резање и обрада дрвета 12 Мало

33. РАМТАЗУ В&8 СЕМТЕК НОВИСАД21000 Прерада и 12 /
ДОО конзервисањемеса
РАМТАЗУ МЕХТ ВОО П34. ДРУШТВО ЗА ПРЕРАДУнови САД 21000 рерада “ 1 Мало
МЕСА конзервисањемеса

ФАРАОНКАФА 0035. Д
ФУТОГ 21410 Прерада чаја и кафе 0 /

блокиран рачун
РЕУВОМНС 0036. Д нови САД 21000 Пр°изв°дња Остап“ о Мало
формалноактивно намештаја

37. ГАМА РС ДОО ФУТОГ 21410 Резање и обрада дрвета 31 Мало

38. ГАРБО Доо нови САД 21000 Пр°изв°дња °°ш°г 10 Мало
намештаја

39. ОКЕЕМ ЏРЕДОО НОВИСАД 21000 Прерада чаја и кафе 2 Микро

Производња осталихГМТЕКЏОМЏМ–МЗ 0040 ИНДУСТРИЈСКЕ
МАШЈ'ИЦШЕ НОВИСАД 21000 производа од дрвета, 1 Мало

плуте, сламе и прућа

41 ЈАКОСАТДоо нови САД 21000 Пр°изв°дња Остап“ 1 Мало
намештаја

42 ЈАКОСАТ СттћН НОВИ НОВИ САД 21000 Производња осталог ] МалоСАД намештаја
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43 ЈАСПИС НАМЕШТАЈДОО нови САД 21000 Пр°изв°дња °°тал°г 1 Мало
намештаја

44 ЈЕШМА РАКК ОКОЏРДОО НОВИСАД 21000 Резање и обрада дрвета 5 Мало

45 КАФА ДОБРО ЈУТРОДОО НОВИ САД 21000 Прерада чаја и кафе 5 /

' >

46 КЕДАРДОО нови САД 21000 Пр°изв°дња оста“ 3 Микро
намештаја

47 КОЈЧИћ Доо нови САД 21000 Прерада “ 19 Мало
· конзервисањемеса

Ш 111 Производња осталих
48 КРАГУЊАЦДОО ЊЕЧОВАРА производа од дрвета, 1 Мало

!

: плуте, сламе и прућа ←.

49 КРАУНДОО нови САД 21000 Прерада млека " 1 Мало
производњасирева
Прерада и

ЕБВ-РК!
50

6
60 ДОО НОВИСАД 21000 конзервисање рибе, 0 /

локиранрачун љускара и мекушаца
& ЛЕВЕЛОЕНТЕРИЈЕРИДОО П оизво ња осталог

51 П.Ј. Н.САД КЛИЗНИНОВИСАД 21000 надмештада 10 Мало

„
ПЛАКАРИи ВРАТА

1

52 МАСУАВ ТЕА ДОО НОВИСАД 21000 Прерада чаја и кафе 33 Мало

53 МАКИСДОО нови САД 21000 Пр°изв°дња шал“ 7 Мало

' намештаја
&

54 МЕвв СОМЕвС ДОО нови САД 21000 Пр°изв°дња остали 2 Мало
намештаја

[&
55 МИЦА МЛЕКАРУША ДОО НОВИ САД 21000 Прерада млека и 12 Мало

блокиран рачун производњасирева

56
МЊ'МШ & СО" ДОО нови САД 21000 Прерада “ 2 Мало

Е
у блокади конзервисањемеса

57 МЊК КЕРЏВЏС Доо нови САД 21000 Прерада млека “ 1 Мало
производњасирева

[! 58 МЛЕКАРАЕКОСОКРДоо нови САД 21000 Прерада млека “ 17 Мало
производњасирева

ММК ДОО ЗА СПОЊНУ И

„

УНУТРАЈЛЊУ
Б 59 ТРГОВИНУЛРОИЗВОДЊУ, НОВИСАД 21000 Прерадацаја и кафе 6 Мало

УГОСТИТЕЊСТВО И
ТУРИЗАМ

· МОССАСО ОО[· 60
Д НОВИ САД 21000 Прерадацаја и кафе 0 Мало

– блокиран рачун
Производња осталих

Е 61 МОДЕРНА ДОО НОВИСАД 21000 производа од дрвета, 1 Микро
' плуте, сламе и пруца

62 НА-МА ДОО ВЕТЕРНУПС 21203 Прерадацаја и кафе 1 Мало

· НАМЕШТАЈ НШСОЛАЈЕВ Производња осталогЕ 63 ПЛУС СЗР
НОВИ САД 21000 намештаја

10 Микро

„
64 НЕВАДАСЗР нови САД 21000 Пр°изв°дња шал“ 3 Мало

намештаја

65 ЕПКАМ РООВ 2015 ДОО НОВИСАД 21000 Прерада и 1 Мало
локиран конзервисањемеса

66 ОКОАМ1С-ВВМ1ЧДОО
ПЕТРОВАРАДШ Производња месних ] Мало

· 21131 прерадевина
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пољопривреди и руралном развоју у јединицама локалне самоуправе. Стална
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Уетзјоп 4.1: Јџ1у 2017. Сотћтсћет, Тће Мећћет1аш13, (доступно на: т.?ззс
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Информациони центар "Жене и рурални развој“ , и/ећ НИК: ћЦрЈ/иитз/ћаиа–рОдаћаКа/ (на
дан 19.09.2017 године)
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16. Др БиљанаГрујић
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1 7. Др Радојица Сарић
18. Др Марко Јелочник
19. Мр Славица Арсић
20. Мр Бојана Бекић
21. Мр Нада Мијајловић
22. Мр Лана Настић
23. Мр Велибор Потребић

СМЗ СОМЗЏТЈТШС МАМАСЕћ/[ЕМТ ЗЕВИСЕБ
24. Мр Радмила Вучинић
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Универзитету Новом Саду
Пољопривредни факултет

Р Е Ц Е Н 3 И .Ј А

Рукс'шис (“ГРАТЕГИЈА РАЗВОЈ/Х Г[()ЊОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈ/Х ГРАДА

НОВО!""" САЛА ЗА ГПЗРИОД 2018–2022. ГОДИНЕ достављен је на [91 страници текста у

технички уредшом и преглештом облику. Стратегија садржи два дела и 14 поглавља.

ПРВИ ДЕО: СОЦИО-ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА СТАЊА У СЕКТОРУ

ПОЊОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА ГРАДА НОВОГ САДА са Н

псп'иавља. обухвата најважније ресурсе стања пољопривреде на подручју града Новог

(Јаша (општи понаша. основт–ти макроекономски ипашсагори. природни услови и ресурси и

заштита животне средине. радна снага у 1тозшшршзрели и трансфер знања и иновација.

тржишни субјекти у тпол–„онрнвшдно] пшиаводњи. производима итржипггс

по.},отгривредшнх производа., стање развијености руралних подручја. итпррасгрукгурна

уређеност руралних подручја., друштвена инфраструктута и социјални развој у рураш–дим

подручјима. шпзестигшјс и фш–Јаг-тсирањс шњопривреае и руралног развоја у претходном

периоду. ЗХУОТ анализу пољопривреде и руралног развоја града Новог Сада.

Угврђегш ресурси п резултати су јасно интерпретирани и могу да буду добра основа за

доношење важнијих одлука у планирању. орхшшзшзању и вођењу пол.,онрнврсшш

шжшавшгње и руралног развоја привредших Ј'груштава у нашој пракси. Резултати показују

да могу Да се постижу повитт–твпи економски ефскги у пшвоприврсди и рурад'шом развоју.

С обшром на показану економску опрашаност пољопривредне производње. написана

стратегија може да буде основа за утврјртвањс приоритета за подстицаје и друге подршке у

циљу повећај-ва и убрзанијег руралног развоја на попручју града Новог Сада.



Стратегија развоја нозвопривреде и руралног развоја града Новог Сада за период 2018–

2022. има задатак да буде основт-ти водич који т'теусмеравати акције и напоре свих учесника
у пољопривредном и руралном развоју града Новог Сада, а превасходно је усмерена ка

давању препорука и смерница Градској управи за привреду. Одсеку за пољопривреду

града Новог Сада. Доиошењем Стратегије остварују се и други бројни циљеви на нивоу

Града и самих пољопривредних нртигзвођача и других ваннтересованих актера (кључних

}“!ССНИКЗ) у сектору ПОЈ'ЊОЈЦ'ЈНВРСЛСН рурШНШГ развоја.

(Ц.“тратетија је усклађена са снети–кјтштннм локалним потребама и приоритетима развоја и

представља одраз градске иштитике нољоиривредног и руралног развоја. уз поштовање

принципа метош'лтонтке усклађености Стратегије са законодавиим. стратешким и планским

дтжументима града Новог Сада и документима вишег ранга као што су: (а) иатшоналпа

законска и стратешка ;.токумента и регулативе у овој области: (б) смернице Заједнштке

европске пољопривредне политике за период 2014 – 2020; (Б) нрепоручеиа т-тачела и

методологија 'за израду стратешких докумената у области ншвопривреде и руралног

развоја. Поред то “а, израда Стратегије базира се и на уважават-ву процеса стратегијског

менаџмента, концепта одрживог развоја, кот-тпеттта управљања јавним политикама,

принципа партнерства и [„!„ЗАОЕК приступа руралном развоју.

ДРУГИ ДЕО: АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈ У С'ГРАТЕГИЈЕ

П()ЊОПРИВРЕДНОГ и РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА НОВОГ САДА ДО 2022.

Г()ДИ!·!Е структуираи је по следећтш нотиављшта: дефинисање визије. стратешког циља

и кључт-тих праваца развоја пољопривреде и руралних подручја града }·–·Јовот Сада.

фокусирањет односно дефинисање приоритетт-итх подручја деловања пољопривредне

политике и политике одрживог руралног развоја и дефинисање специфичних стратешких

циљева у оквиру т–тзабраннх пртшритетних подручја, дефинисање мера и пројект–тих

акттнн–тости (активтшсти подршке) по нриоритетним подручјима деловања птивопривредие

политике и итшт-гтике рурагнтот развоја. у складу са специфичним стратешким циљевима.

ГКПЊСНЦИЈЗЛНН ИЗБОРИ фииансиратш мера И 'с1К'1'ИВ!–!ОСТИ. имплеметгтапија. СВПЛУ'ЈЦШЦ И

надзор при реализацији („"'тратегијс.



Стратегија представља свеобухватну анализу пољопривреде и руралног развоја. у функтитји

о,:трживе нољоттривредне производње. Коннепт одрживе пољопривреде детјтинише се као

правац развоја пољопривреде који треба да обезбеди довољно стабилну производњу

квалитетне хране и биљних производа за друге техттичко · технолошке намене. уз очување
ост–товних природтптх ресурса и енергије. занггиту животне средине, уз истовремену економску
ефикает–тоег. односно профитабт–птттоет. Пољонривредна производња је схваћена као стратешка
птаттса и фактор успеха 'за економски развој у многим земљама. а на тој основи и града Новог

Сада у оквиру пољопривреде РепубликеСрбије.

(,)сновтти циљ сваке предложене мере и подмерс је конкретно разрађен са аспекта

образложстмт. корисника. прихватљивих трошкова. висине подстицаја и индикатора. што

значајно доприноси значају ове Стратегије. Потребно је истаћи да Стратегија т"тре,·1став.тт,←,а

веома сттожет–т и одговорат–т задатак. јер подразумева учешће већег броја ,.атиректних тт

индиректних субјеката. захтева координацију и синергију многобројних активности.

њихову контролу и са. Значајну улогу у имттлемет–ггаиијиСтратегије требало би да имају

тшт-ткрегни економски субјекти као што су мала и ередт–ва предузећа и предузе'тттиш-т.

породична пољопривредна газдинства. удружења пољонривредника, земз'ворадничке

задруге и кзтастери. односно т'тоцвоттривредт–ти произвођачи којт—т су ит-твестиционо

ОПрш'деЈ'вени да развијају сопствено ттозтзот'тривредно газдинство и ефикасно користе

постоје1'1е производно– економске кат'татнгт'етс, Ј'вудеке ресурсе и природне потенцијале.

Веома значајну улогу у процесу имтптемептаније Стратегије требало би да има примена

..НШЗК“ приступа руралном развоју кроз формирање локалних акционих група и других

локал-тих партнеретава. везаних за промонију .ттокадтт-тих вредности и нрот–тзвода. Поред

тога. имтт.?темет–ггатнтјаСтратегије кроз ..еозт ћеттеГи“ анализу. односно анализу у'тротттеиих

финансијских средстава и остварених користи на терену од примене поједитцтат–н–тих мера и

активности, је од посебног значаја за креирање одговарајућих годишњих програма града
1 1овог Сада.

На основу изттегог може се закључити. да припремљени материјал у Стратегији

представља резултат дугогоптњет искуства и посвећености аутора проучаван-„у материје из

пољопривреде и руралног развоја. Материјал чини значајан теоретско–практичат–т допринос

у сагледавању и решавању зт-тачаји их питања и читттт основу за даљи развој гтоикитривреде.
.]

Исто тако. потребно је споменути. да је нрезентт'и'тана проблемати *а у овом материјалу



врло лобро н ,г'тетаљно обрађена, на о,:ттоварајућем стручним нивоу и писана стилом који је
приступачан ширем круту корисника. Прика'шпа је такође и бројна :пттература, како самих
аутора. тако и оета:н←←тх аутора који се баве проблематиком пољопривреде и руралног
развоја. а која је наведена на крају Н поглавља. Презентонани материјал омогућава
произвођачима ла могу да побију нове идеје и предузму в—тницијативе које могу ла
унапреде ПОСЛОВЕПЊС у ЦНЛЈУ 'ШДОВОЈБИВИЊЗ потреба тржишта И постизања већег Г1рИХОДЗ.

Са задовољством предлажем н подржавам да се Стратегија штампа и публикује. уверен да
може да послужи. како јединицама локатп—те самоуправе, тако и при конкурисат–њу код
ттрецприступних.фсншова ЕУ . Слободан сам да предложим да С'ГРАТЕГИЈА РАЗВОЈА
ПОЛљОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ПЕРИОД
2018–2022. ГОДИНЕ буде прихваћена у целости. С обзиром даје Стратегија веома
детаљно урађена. посебну пажњу је потребно обратити на акциони план њене реализације
јер саджи широк дијапазон питања којеје потребно реализовати. У том смислу је потребно

олредити приоритете за сваку годину реализације Стратегије.
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