
На  основу  члана  13. ст. 1. и  5. Закона  о  подстицајима  у  гіоњопривреди  и  руралном  
развоју  ( Службени  гласник  РС , бр. 10/13, 142/14, 103/15 и  101/16), Стратегије  развоја  
полоприврсде  и  руралног  развоја  Града  Новог  Сада  за  период  2018-2022. године  
( 1Службени  лист  Града  Новог  Сада11  бр.  10/18), Акционог  плана  за  спровођење  
Стратегије  развоја  поњопривреде  и  руралног  развоја  Града  Новог  Сада  за  период  2018-
2022. (11Слу?кбени  лист  Града  Новог  Сада  бр.  52/18), а  уз  сагласност  Министарства  
поњопривреде , шумарства  и  водопривреде  Републике  Србије  број : 320-00-01206/2022-09 
од  дана  10. фебруара  2022. године , СкуппЈтиІга  Града  Новог  Сада, на  XXVІ  седници  од  
29. априла  2022. године  донелаје  

ПРОГРАМ  
ПОДРШКЕ  ЗА  СПРОВОЂЕЊЕ  ПОЈБОПРИВРЕДНЕ  ПОЛИТИКЕ  И  ПОЛИТИКЕ  

РУРАЛНОГРАЗВОЈА  ЗА  ГРАД  НОВИ  САд  ЗА  2022. ГОдИНу  

ј . ОПШТЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ  И  ТАБЕЛАРНИ  ПРИКАЗ  ПЛАНИРАНИХ  МЕРА  

Анализа  постојећег  стања  

Географске  и  административне  карактеристике : Географске  и  административне  
карактеристике : Град  Нови  Сад, као  главни  центар  Војводине  и  други  по  величини  у  
Републици  Србији, налази  се  у  средишњем  делу  Војводине  на  обалама  реке  дунав  и  има  
изузетно  повоњан  географски  положај . Територија  Града  математичко -географски  
заузима  по  Гриничу  положај  источне  координате  од  19° І 0 до  20° 6 источне  географске  
дужине  и  45°10 до  45°6 северне  географске  піирине. Град  Нови  Сад  је  и  центар  
Јужнобачког  округа  и  најнећи  је  носилац  привредних , саобраћајних , образовних , 
политичких , културно -научних  и  других  функција, као  и  административно -политички  
центар  региона  Војводине  и  град  са  великом  традицијом . Географски  положај  Града  може  
се  посматрати  с  два  аспекта , у  склопу  повезаности  са  другим  градовима  и  крајевима , као  
и  у  склопу  повезаности  са  локалним  насењима  која  му  гравитирају , као  приградска  
насела . Подручје  Града  обухвата  15 приградских  насења  и  заузима  површину  од  702,7 
kм2, док  уже  подручје  Града  Новог  Сада  са  Петроварадином  и  Сремском  Каменицом  
заузима  површину  од  129,4 kм2, а  грађевински  реон  обухвата  површину  од  106,2 kм2, 
Према  последњем  попису  становништва  од  20 1 1. године  у  Граду  заједно  са  приградским  
насењима  живи  341.625 становника , док  урбанн  део  Града  (са  Петроварадином  и  
Сремском  Каменицом ) има  286.157 становника , те  је  просечна  густина  насењености  
прилично  висока , око  480 становника  по  км2, што  значи  да  становништво , уоппіте , све  
више  мигрира  ка  већим  градовима , тј . у  административно -привредне  центре, па  тако  и  
према  Новом  Саду, као  другом  по  величини  граду  у  Србији , одмах  после  Београда . 

Природііи  условп  и  животпа  средина : Рењеф  подручја  Града  Новог  Сада, 
подразумевајући  Град  Нови  Сад  са  својом  приградском  околином , има  претежне  одлике  
Панонске  низије . Сам  Град  Нови  Сад  лежи  на  левој  обали  велике  међународне  реке  
дунав, од  ј  .252. до  1.262. километра  речног  тока  и  налази  се  у  срцу  Аутоі iомне  Покрајине  
Војводиве . 8ештачка  мрежа  канала  дунав-Тиса-дунав, изграђена  на  базn њудског  
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прегалачког  рада, оДличНо  се  уклапа  у  природне  хидрографске  особине  реке  дунав, а  
Мали  бачки  канал, уливајући  се  са  леве  стране  доприНоси  још  већим  лепотама  овог  
крај  олика. Клима  Града  одликује  се  основним  карактеристикама  умсрено-континенталне  
и  континенталне  климе  са  четири  годишња  доба. Од  ветрова  који  дувају  на  овом  подручју  
најзначајнијаје  кошава . Углавном  дува  сјесени  и  зимс, доносећи  хладно  врсме, а  током  
вејавице  обично  ствара  наносе  снега  и  може  да  траје  од  три  до  седам  дана. Средња  
максимална  Температура  ваздуха  током  године  износи  1226° С, Док  срсдња  Минимална  
температура  износи  са  7,97° С. Број  дана  са  падавинама  износи  114, теје  у  2017. години  
просечна  количина  падавина  износила  512,6 мм  на  подру t-іју  Града  Новог  Сада, према  
подацима  Републичког  хидрометеоролошког  завода  - Римски  шанчеви . Шумски  фонд  и  
бињни  и  животињски  свст  најбоње  се  може  сагледати  кроз  Ковињско -петроварадински  
рит  као  специфичан  резсрнат  природе  на  територији  Града, те  и  Војводине , а  лростире  се  
у  оквиру  пеколико  општина: Нови  Сад, Петроварадин , Сремски  Карловци , Инђија  и  
Титсл . Овај  природни  резерват  је  ритски  комплекс  дуж  дунава  и  простире  се  на  
5.234,45 хектара , а  како  спада  у  природна  добра  од  изузетног  значаја , сврстан  је  у  прву  
категорију  заштите . Природне  шуме  резсрвата  чине: врба  (бела  и  бадемаста), топола  и  
јассн . На  овом  ритском  подручју , највећи  део, чак  55,6% резервата , захватају  плантажс  
тополе, које  су  под  заштитом . Такође  су  заступњене  и  угрожене  врсте  бињака, као  бсли  и  
жути  локвањ, плава  линцура, водени  орашак , четворолисна  детелина, мочварни  каћунак  и  
друго . 

Стање  и  трендови  у  руралном  подручју  

демографске  карактеристлке  в  трендови : Град  са  приградским  насењима  
окупња  20% становништва  Војводине , што  према  попису  од  2011. године  Републичког  
завода  за  статистику  износи  341.625 становника . У  приградским  насењима  )киви  ОКО  
24% становништва , а  највећа  су  Ветерник, са  око  18.700 становника , Футог, са  око  
18.600 становника  и  Каћ, са  Око  11.200 становника . Нека  од  приградских  насења  су  
саставни  део  градске  новосадске  функционалне  целине , док  нска  од  таквих  нассња, као  
нпр. Футог, имају  статус  самосталног  насења  Града  Новог  Сада. То  значи  да  се  већина  
приградских  насења  Града  Новог  Сада  због  сталног  повећања  броја  становника , већ  и  
4)изичко  - географски  спаја  са  Градом . Најважнија  приградска  насења  која  су  у  окружењу  
Града  Новог  Сада  су: Бегеч, Будисава, Буковац , Ветерник , Каћ, Кисач, Ковињ, Лединци , 
Руменка , Стари  Лединци , Степановићево , Футог, Ченеј , Петрова-радин  и  Сремска  
Каменица . Према  образовној  структури  становништва  Града  старијег  од  15 година, на  
бази  ,,пописа  из  2011. године , може  се  рећи  даје  на  подручју  Града  око  53% популације  са  
средњим  образовањем , око  20% чини  део  популације  са  високим  образовањем , око  7% 
представња  део  популације  са  вишим  образовањем , око  14% представња  део  nопулације  
са  основним  образовањем , око  1,5% чини  део  популације  без  школске  спреме, а  4,5% 
чини  дсо  популације  са  непотпуним  основним  образовањем . Такође, у  поглсду  старосне  
структуре  доминира  популација  старијег  становништва  у  односу  на  средње  и  млађе  
становништво . Однос  старог  и  младог  становништва  износи  71,0, штоје  целу  Војводину  
довело  у  стадијум  демографске  старости . Карактеристика  новосадског , као  и  
аојвођанског  подручја  је  значајна  промена  у  демографским  структурама  руралних  
простора, што  као  резултат  има  ,,премештање  репродукције  становништва  из  сеоских  у  
градске  средине . Регионална  анализа  продуктивности  рада  у  поњопривреди  Града  
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показује  да  постоје  изузетни  поло-привредни  ресурси , нарочито  у  руралном  делу , те  се  
становништво  ипак, помало  враћа  на  полопривредно  тле, у  жели  да  се  појопривредна  
производња , као  велика  база  привреде , поново  подигне  на  некадашњи  ниво, и  у  складу  
са  модернизацијом  и  увођењем  модерних  технологија , као  нпр. у  Европи . Уситњеност  
поседа  и  селачких  газдинстава  је  једна  од  карактеристика  целокупне  полопривреде  
(мање  од  Зhа), недостатак  модерне  технологије  у  полопривреди  такође  говори  о  
чињеници  да  иако  постоје  изузетни  природни  ресурси , просечни  приноси  и  дале  заостају  
за  европским  приносима . У  области  руралног  развоја  планира  се  управлање  заједничком  
поњо-привредном  политиком ! Подручје  Града  Новог  Сада  има  регистрована  поњо-
привредна  газдинстава  у  области  сточарске  и  ратарске  производње , али  је  и  дање  
присутна  карактеристика  уситњености  полопривредне  производње , тј . навећи  број  поло-
привредних  газдинстава  располаже  са  свега  до  3 или  5 ћа  полопривредне  површине . 

диверзификција  руралне  економије : Град  Нови  Сад  је  одувек  био  један  од  
најразвијенијих  градова  наше  државе . Након  завршетка  периода  међународне  изолације  и  
економског  ембарга  и  иакон  санирања  инфраструктуре  у  грађевинарству  (мостови ), те  у  
индустрији  и  делимично  у  туризму  и  полопривреди , новосадска  економија  постепено  се  
опоравла, све  више  пребацујући  тежиште  привреде  на  разноликост  других  привредних  
могућности  економског  развоја, односпо  са  индустријског  сектора  и  на  терцијарни  сектор , 
а  нарочито  сектор  руралне  економије  у  полопривреди , туризму  и  другим  секторима . По  
облику  и  величини  предузећа, у  новосадској  привреди  доминирају  мала  и  средња  
предузећа , приватни  предузетници , а  у  полопривреди  нарочито  индивидуална  регистро-
вана  полопривредна  газдинства , док  су  велика  предузећа  заступлена  у  знатно  мањој  
мери. Из  тога  произилази  да  је  укупан  број  активних  привредних  друштава  и  приватних  
предузетника  на  територији  Града  Новог  Сада  у  2021. години  износио  31.557, од  чега  су  
10.986 привредна  друштва, а  20!571 приватни  предузетници . Број  запослених  лица  на  
подручју  Града  Новог  Сада, према  расположивим  подацима  Националне  службе  за  
запошлавање , за  децембар  2021.године , био  је  58.076 лица, док  је  број  незапослених  
лица  био, са  стањем  30.11.2021. године, 3.081 лица. Индикатор  ,,просечна  нето  зарада , 
тј .зарада  без  пореза  и  доприноса  за  октобар 2о2l. године , према  последњем  располо -
живом  податку  забележена  је  у  износу  од  74.889,00 динара  за  територију  Града. 
Туристички  промет  у  периоду  јануар -јули  202 1. године  је  показао  раст, од  3,42% у  односу  
на  исти  период  претходне  године. и  то: домаћих  туриста  за  3,16% више, а  страних  за  
З,57% више, тако  да  новосадски  туризам  има  велику  перспективу  развоја , а  Град  спада  у  3 
града  прве  категорије  туристичког  места  у  Републици  Србији  и  добио  је  кандидатуру  за  
,,Европску  престоницу  културе  2021.године . Развоју  руралног  туризма  доприносе  бројни  
салаши  смештени  у  приградским  населима  Града, који  са  својим  аутентичним  изгледом  
враћају  туристе  у  некадашња  времена  панонских  сеоских  насела . Са  тако  богатом  
туристичком  понудом , сеоски  туризам  добија  све  већи  значај . Приградска  насења  на  
подручју  Града  Новог  Сада  са  својим  сеоским  туризмом  и  понудом  салаша , јесу: Ченеј , 
Ветерник, Бегеч  и  Каћки  атар, док  су  Петроварадински  и  Ковилски  рит  проглашени  
специјалним  резерватима  природе , а  Сремска  Каменица  и  Петроварадин  су  надалеко  
познати  по  виноградима . 
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Рурална  инфраструктура : Подручје  Града  Новог  Сада  је  смештено  на  важним  
саобраћајним  коридорима  што  обезбеђује  разне  предности  у  друмском , железничком  и  
речном  саобраћају . Ово  подручје  је  повезано  мрежом  магистралних  копнених  саобра-
ћајница  на  правцима : Североисточна  и  Источна  Европа, према  Блиском  и  далеком  
Истоку, и  Средња  и  Северна  Европа , премајадранским  лукама. Кроз  сам  Град  Нови  Сад  
пролази  саобраћајни  коридор  број  10, који  іia свом  основном  правцу  Салцбург-Солун  
повезује  14 држава, те  коридор  број  7, или  дунавски  коридор , који  воденим  путем , преко  
дунава, повезује  земње  западне  Европе  са  Црним  морем . Пловним , Малим  каналом  Нови  
Сад  је  повезан  са  системом  канала  дунав-Тиса-дунав , који  омогућава  саобраћајне  везе  
пловним  путем , узводно  до  Средње  Европе  и  низводио  према  Црном  мору. Комунална  
инфраструктура  подразумева  водоводну  мрежу, канализациону  мрежу, електричну  
мрежу , телекомуникације  и  услуге  одношења  отпада . На  подручју  Града  Новог  Сада  
водоводна  мрежа  има  дужину  од  837 Км. а  канализациона  мрежа  дужину  од  694 km. 
Када  је  у  питању  електрична  мрежа, може  се  рећи  да  је  електрификацијом  покривена  
целокупна  Tepwropuja Града  Новог  Сада  са  приградским  насењима  и  викенд- зоном. 

ПоказатеЈЂи  развоја  поњопривреде  

Полопрпвредііо  земњиште: Повоњни  природни  услови , саобраћајна  приступачност  и  
доступност  прерађивачких  капацитета  и  великих  градских  тржигпта  чине  највећи  део  
појвопривредног  земњишта  на  територији  Града  Новог  Сада  погодним  за  интензивну  и  
разноврсну  поњопривредну  производњу . Републички  геодетски  завод  (РГЗ) на  подручју  
16 катастарских  општина  Града  Новог  Сада  региструје  55.647,00 ha поњопривредног  
земњишта . 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%. Поњопривредно  земњиште  прве  и  друге  катастарске  класе  у  укупном  
поњопривредном  земњишту  учествује  са  68,3%. Поњопривредно  земњиште  од  прве  до  
четврте  класе  у  укупном  поњопривредном  земњијпту  учествује  са  95,3%. Обрадиве  
површине  чине  93,1% поњонривредног  земњишта  и  простиру  се  на  35.319,25 хектара . 

Обрадиво  земњиште  прве  и  друге  катастарске  класе  чини  695% укупних  обрадивих  
површина , треће  и  четврте  катастарске  класе  264%, а  пете  катастарске  класе  2,2%, што  
укупно  чини  98,1% обрадивог  земњишта! Према  подацима  редоаних  годишњих  
истраживања  Републичког  завода  за  статистику  (РЗС), у  периоду  2002-2011. године  на  
територији  Града  Новог  Садаје  забеле)кено  смањење  поњопривредних  површина  за  3.138 

ha (-5,9%). Смањене  су  површине  под  ораницама  и  баштама  за  4!343 ha (-8,9%) и  
виноградима  за  2 1 1 ha (-24,8%), а  повећане  површиг iе  под  воћњацима  за  43 ha (6,З%), 

ливадама  за  354 ћа  (144,5%), пашњацима  за  558 ha (25,7%) и  рибњацима , трстицима  и  
барама  за  461 ha (55,1%). Поњопривредна  производња  на  подручју  Града  у  2021. години  
одвнјала  се  на  расположивој  површиии  обрадивог  поњопривредног  земњипјта  од  око  
48.500,00 ћа, на  којем  се  на  око  80% површине  производе  житарице , на  око  б,2% nоврће, 

на  око  3,1% воће, док  је  под  осталим  усевима  око  10,7% површине! Овом  поњо-

привредном  поврглином  располаже  7.081 регистровано  поњопривредно  газдинство . 
Системи  за  наводњавање  и  одводњавање , противградне  мреже, све  се  више  изграђују  на  
поњопривредним  површинама . У  државној  својини  Републике  Србије  на  подручју  Града  
налази  се  око  4.890,00 ha, од  чега  се  у  закуп  даје  приближно  2700,00 ha. 



Вишегодишњи  засади : На  подручју  Града  Новог  Сада  производња  воћа  и  грожђа  је  
развијена  и  заступњене  су  све  значајне  врсте  воћа, а  посебно  јабуке , шњиве, кајсије, 
лешници, итд. Производња  се  одвија  на  плантажним  и  на  екстензивним  воћњацима , с  ТиМ  
да  доминирају  плантажни  воћњаци . 0д  укупног  броја  газдинстава  на  подручју  Града  
Новог  Сада  14,б%, односно  око  760 газдинстава  бави  се  производњом  воћа, док  се  3,2%, 
газдинстава  бави  производњом  грожђа . Повоњни  климатски  и  други  фактори  веома  
погодују  подизању  вишегодишњих  засада  воћа  и  винове  лозе, нарочито  на  сремско -
фрушкогорској  страни  градског  подручја . У  структри  укупне  ноћарске  производње  
доминира  гајење  појединих  важнијих  воћарских  култура  са  вишегодишњим  засадима  
јабуке, крушке, шњиве  и  кајсије , што  укупно  чини  површину  од  1.453 hа.Такође, врло  
повоњни  климатски  услови , нарочито  на  обронцима  Фрушке  Горе, постоје  и  за  подизање  
и  гајење  винове  лозе. Вишегодишњи  засади  винове  лозе  простиру  се  на  380 ha, ca 
одабраним  квалитетним  врстама  лозних  калемова, тако  да  укупна  површина  под  воћем  и  
виновом  лозом  износи  1.833 ha, те  су  све  подршке  у  овој  области  свакако  економски  
ефикасне . 

Сточни  фонд: Постоје  добри  услови  за  развој  сточарства  на  подручју  Града, имајући  у  
виду  расположивост  ливада  и  обрадивих  површина  за  производњу  крмног  биња  и  
неопходне  сточне  хране, теи  добре  услове  за  коришћење  и  изградњу  објеката  за  смештај  
стоке, као  и  нових  начина  пласмана  финалних  сточарских  производа . У  структури  
сточарства , најразвијеније  су  гiодгране: говедарство , свињарство , овчарство , козарство , 
коњарство , живинарство  и  пчеларство . На  подручју  Града  регистровано  је  127 фарми  за  
модеран  узгој  и  смештај  стоке, и  то: 24 фарме  за  тов  и  узгој  говеда, 24 фарме  за  узгој  
свиња, затим  13 фарми  коза  и  оваца, 53 живинарске  фарме  и  13 инкубаторских  станица . 
Према  последњим  nодацима, у  2019. години  број  говеда  на  регистрованим  фармама  
износио  је  10.324; број  свиња  64!067; број  оваца  и  коза  2.980; број  живине  786.800 и  број  
пчелињих  заједница  9.772. У  оквиру  пчеларства  такође  постоје  услови  за  унапређење , 
раст  и  развој  производње . На  подручју  Града  у  2019. години  у  области  пчеларства  
регистрованоје  294 члана  са  9.772 пчелињих  заједница . Од  2014. године  ,,Фрушкогорски  
липов  мед  је  добио  ознаку  географског  порекла  и  брендиран  је  сертификатом . 

Механизација , опрема  и  објеіпи : Проблеми  које  поњопривредници  у  Граду  Новом  Саду  
имају  у  домену  поњопривредне  механизације , слични  су  оним  проблемима  које  имају  
поњопривредници  на  нодручју  целе  Републике  Србије, а  најзначајнији  су  следећи: 1) 
структура  и  експлоатациони  век  постојеће  механизације  у  неким  гранама  поњопри -вредпе  
производње  је  непово.њан. Технолошки  застарео  и  непоуздан , постојећи  Машински  парк, 
посебно  у  заштити  гајених  култура  у  свим  видовима  поњопривредне  производње , може  
ову  грану  озбињно  угрозити ; 2) неповоњііи  банкарски  кредити  за  куповину  нове  
механизације ; 3) недово.њна  сарадња  поњопривредника  на  плану  коришћења  заједничке  
механизације  (неразвијени  тзв . машински  nрстенови ), чиме  би  се  трошкови  механизације  
значајно  могли  смањити , а  економски  ефекти  повећати . Према  подацима  Пописа  
поњопривреде  из  2012.године  у  Граду  Новом  Садује  евидентирано : 532 једно-осовинских  
трактора ; 3.781 дво-осовинских  трактора  и  348 комбајна . Код  прик.њучких  машина  
регистровано  је  следеће : 547 берача  кукуруза, 3.094 плугова , 1.115 тањирача, L607 
дрњача, 1!700 сетвоспремача , 201 ротофреза , 1!532 растурача  минералног  ђубрива , W8 
растурача  стајњака, 1.216 сејалица, 1.800 прскалица , 3.803 приколица  и  485 косилица . Са  
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друге  стране, просторна  дистрибуција  п0л 0привредне  механизације  показалаје  да  су  
насела  са  највећом  агротехничком  олремленошћу : Кисач, Ковил, Футог, Каћ  и  
Буковац. Истовремено , најмању  агротехничку  опремленост  имају: Ветерник, Лединци  
и  Стари  Лединци  (Попис  полопривреде  2012, Полопривредна  механизација , ниво  
насела). За  остала  насела  се  може  рећи  да  имају  просечну  агротехничку  опремњеност  уз  
одређено  осцилирање  броја  полопривредне  механизације  по  населима. Правилно  
коришћење  нове  и  правилан  избор  полопривредне  технике , која  прати  савремена  научна  
достигнућа , доприноси  скраћењу  агротехничких  рокова  извођења  радова, али  и  знатно  
смањује  енергетске  инпуте . Савремена  полопривредна  проитводња  у  Граду  Новом  
Саду  не  може  се  остварити  без  продуктивне  механизације , а  основни  услов  за  
коришћење  таквих  машина  је  обезбеђење  упослености , добра  организација  рада, 
обученост  руковаоца , тачно  дефинисани  односи . Управо  машински  прстен  пружа  својим  
члановима  све  ове  предности . У  развијеним  земњама  користе  nредности  оваквог  начина  
организовања  и  подстичу  рад  машинских  прстенова , а  пружене  услуге  на  овај  начин  нису  
опорезоване  и  сматрају  се  уговореном  производњом . Полопривредна  газдинства  на  
подручју  Града  осавремењују  поњопри-вредну  механизацију  новим  технологијама , као  и  
објекте  за  смештај  стоке, складипјтење  репроматеријала  и  стајњака, те  финалних  
полопривредних  производа  на  бази  подршке  у  полопривреди , у  смислу  нових  набавки  
машина  (прикњучних  и  погонских ) модерних  стаја, као  и  силосаи  подних  складишта  за  
житарице  и  друге  поњопривредне  производе . 

Радна  снага : У  структури  запослених  по  секторима  делатности , којих  укупно  има  19 на  
подручју  Града, у  сектору : ,,Полоnривреда , шумарство  и  рибарство  запослено  је  2,5% 
укупног  броја  запослених . Радна  снага  у  полопривредним  газдинствима  најчешће  има  
сезонски  карактер  запошлавања , али  у  новије  време  добија  и  стални  карактер  
запошњавања . Незапосленост  у  Новом  Саду  је  у  благом  паду  у  последњих  неколико  
година. Стопа  незапосленостије  у  2015. износила  17,55%, штоје  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  поњопривредним  друштвима , која  се  баве  
поњопривредном  производњом  запосленоје  1.285 радника, док  прерађивачки  привредни  
субјекти  запошлавају  5.427 радника  (Попис  поњопривреде , Републички  завод  за  
статистику , 202). Највећи  број  становника  у  сектору  поњопривреде  запослен  је  у  
групацији  породичних  поњопривредних  газдинстава . Према  nодацима  Пописа  
поњопривреде  из  2012. у  Новом  Саду  регистровано  је  укупно  5.173 полопривредних  
газдинстава  (5.150 њих  са  расположивим  землиштем ), од  којих  је  5.090 породичних  
nоњопривредних  газдинства  (или  98,4%), а  остало  су  правна  лица  и  предузетници . Радна  
снага  на  газдинству  - На  подручју  града  Новог  Сада  према  подацима  Пописа  
полопривреде  2012. (ниво  насења) на  ППГје  укупно  ангажовано  9.691 лице . Код  укупно  
ангажованерадне  снаге  највеће  учепіће  у  укупном  броју  анга?кованих  лица  јс: носилаца  
газдинстава  који  су  обавлали  полопривредну  активност  чије  је  учешће  52,3% или  5.065 
лица; осталих  чланова  породице  и  рођака  носилаца  газдинства  који  учествује  са  23,8% 
или  2.3 1 1 лица; суnружника  носилаца  газдинства  са  23,6% или  2.290 лица; учешће  стално  
запослених  је  на  занемарливом  иивоу  са  0,3% или  свега  25 лица. Родна  структура : по  
подацима  Пописа  полопривреде  2012. године  радна  снага  на  ППГ  на  подручју  Града  
Новог  Сада  има  следећу  родну  структуру : мушкарци  чине  83,6% укупног  броја  носилаца  
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газдинстава  који  су  обавњали  поњопривредну  активност ; учешће  жена  је  веће  када  се  
посматра  број  супружника  носилаца  газдинства  и  износи  88,б%; мушкарци  остварују  веће  
учсшће  и  у  структури  осталих  чланова  породице  и  рођака  носиоца  газдинстава  од  67%; 
стално  запослени  на  ппг  су  96,О% мушкарци . Старосна  структура  управника  (менаџера ) 
ппг  на  подручју  града  Новог  Сада  је  следећа: управници  старости  65 година  и  преко  
(27,l%); управници  старости  од  55 до  64 године  (ЗО,8%); управиици  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%); учепіће  управника  старости  до  24 године  (О,5%). Старосна  
структура  управника  ППГ  на  подручју  града  Новог  Сада  је  повоњнија  у  односу  на  
старосиу  структуру  на  нивоу  Републике  где  је  највеће  учегпће  мснаџера  старости  65 и  
преко  65 година  (32,9%). Образовна  структура : највећи  број  менаџера  на  ПГ  на  подручју  
града  Новог  Сада  има  завршену  средњу  школу  која  није  из  области  поњопривреде  
(43,4%).Затим  на  основу  обучености  најзаступњенији  су  управници  ПГ  који  имају  само  
поњопривредно  искуство  стечено  праксом  (41%)! Образовна  структура  на  нивоу  града  
Новог  Сада  се  разликује  од  образовне  структуре  у  Републици  где  чак  6О% управника  ПГ  
имају  само  поњопривредно  искуство  стечено  праксом , док  3О,3% има  завршену  средњу  
школу  која  није  из  области  поњопривреде . Менаџера  ПГ  који  имајуобразовање  из  области  
поњопривреде  (поњопривредна  средња  школа  и  поњопривредна  виша  школа  или  
факултет  или  курс  из  области  поњопривреде ) на  подручју  Града  Новог  Сада  има  свега  
8,3%. На  лодручју  Града  Новог  Сада  током  2012! године  обуку  у  вези  поњопривреде  
похађао  је  271 управник  ПГ, односно  5,2% од  укупног  броја. 

Структура  полопривредних  газдинстава : Према  подацима  Управе  за  аграрна  плаћања , 
у  2020. години  структура  поњопривредних  газдинстава  према  величини  (површини ) 
коришћења  поњопривредног  земњишта  изгледа  овако: преко  100 ha има  25 регистрованих  
поњопривредних  газдинстава , од  20 до  100 ha има  414 регистрованих  поњопривредних  
газдинстава , од  5 до  20 ha има  1843 регистрованих  поњопривредних  газдинстава  и  до  5 
ha има  4.487 регистрованих  поњопривредних  газдинстава . У  2021. годиније  регистровано  
укупно  7.231 поњопривредних  газдинстава , од  чегаје  у  активном  статусу  7.О81 поњопри -
вредно  газдинство . Но  организациовом  облику  регистровано  је  6.999 породичних  
поњопривреднихгаздинстава , 194 предузећа , 24 предузетника , 9 земњорадничких  задру-
га  и  2 научно  истраживачке  организације . 

Производња  полопривредііих  производа : Поњопривредна  сетвена  производња  на  
подручју  Града  може  се  посматрати  кроз  остварене  просечне  приносе  у  202 1. години  на  
подручју  Града  Новог  Сада. Тако  укупно  остварени  принос  најважнијих  сетвених  
ратарских  култура  у  2021. години  износи: за  пшеницу  36.772 t; зајечам  5.990 t; за  кукуруз  
100!420 t; за  соју  42.866 t; за  сунцокрет  1.753 t; u за  шећерну  репу  44.697 t. Y повртарској  
производњи  остварени  су  приноси  у  Јіроизводњи  кромпира, (укупно  14!440 t), купуса  
(укупно  31.390 t) u шаргарепе  (укупно  24!750 t). Футошки  купус  као  производ  брендиран  
је  сертификатом , произведен  је  у  количини  од  око  266.000 kg на  површини  од  13,5 ha, a 
3О% произодње  се  извози  у  земње  региона . У  воћарској  производњи  нарочито  се  истичу  
културе : јабука , крушка, шњива, кајсија. а  у  ви lгоградарству  винова  лоза . Остварени  
укупав  принос  у  2021! години  нарочито  је  значајан  у  производњи  јабуке, 24.150 t, 
производњи  шњиве, 540 t u брескве , 350 t. Када  су  упитању  просечни  приноси  на  подручју  
Града  у  2021. годиии , они  код  две  најважније  ратарске  културе  износс : пшенице  6,34 t/ha 
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и  кукуруза  5,29 t/ha. Код  две  најважније  повртарске  културе  на  подручју  Града  у  2021. 
години  просечни  приноси  износе : за  кромпир  38 t/ha u за  купус  43 t/ha. Ha основу  
наведеног, види  се  да  постоје  општи  услови  за  поњопривредну  производњу , те  и  органску  
поњопривредну  производњу , која  се  обавња  на  подручју  Града  на  површини  од  55,88 ћа. 

ЗемЈbорадничке  задруге  н  удружења  поЈЂоприВрсдника : На  подручју  Града  има  12 
регистрованих  задружних  организација  које  активно  функциоиијлу , и  то: 33 
,,Житарице , 33 ,,Кисач , 033 ,,Нови  Сад , ЖЗ 033 ,,Агрогвозден , 033 
,,Кондор , 033 ,,Ченеј , 033 ,,Каћ , 33 033,,Бегечки  повртари  Бегеч, ПЗ  
,,Профортун , Кисач  и  пз  произвођача  и  прерађивача  алтернативних  бињних  врста  
Конопња  Нови  Сад, чији  је  задатак  ангажовање  на  унапређењу  лоњопривредне  
производње . На  подручју  Града  постоје  и  удружења  поњопривредника , а  то  су: Удружење  
грађана  ,,Еко  фармер  - Ковињ, Удружење  произвођача  и  прерађивача  футошког  купуса  
,,Футопки  купус  - Футог, Удру)кење  поњопривредника  ,,IООП+ Нови  Сад, ,,Удружење  
поњопривредника  Србије  - Ченеј , ,,Клуб  поњопривредника  - Кисач, ,,друнлво  
поњопривредника  Каћ, Удружење  сточара  ,,дунав  Ковињ, друштво  пчелара  ,,Јован  
Живановић  - Нови  Сад  и  Удружење  органских  произвођача  Органски  сад  - Нови  
Сад , која  такође  доприносе  боњој  организованости  поњопривредне  производње  у  
сектору  поњопривреде . 

Трансфер  знаја  и  информација : На  подручју  Града  Новог  Сада  информисаност  и  
знање  за  добро  функционисање  система  у  поњопривреди  преноси  се  најчешће  путем  
семинара , разних  обука, тренинга  и  слично , организованих  од  стране  образоввих  и  
истраживачких  установа . Град, у  сарадњи  са  институцијама  у  поњопривреди , научним  
институцијама  ,,развој  ним  регионалним  ,,агенцијама  и  другим  релевантним  чиниоцима  
руралног  развоја  и  поњопривреде , у  највећој  мери  доприноси  веома  доброј  информи-
саности  и  трансферу  стручних  знања  крајњим  корисницима , најчешће  преко  организо -
ваних  стучних  и  саветодавних  радионица  и  семинара. Такође , ивформисаност  се  
спроводи  и  путем  јавног  информисања  о  актуелностима  у  поњопривреди . 
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ТАБЕЛАРНИ  ПРИКАЗ  ПЛАНИРАј-јИХ  МЕРА  И  ФИНАНСИЈСКИХ  СРЕДСТАВА  

Табела  1. Мсре  директних  плаћања  

Редни  
број  

Назив  
мсре  

Шифра  
мере  

Планирани  буіјет  
за  текућу  годину  
без  nренетих  

обавеза  (у  РСД) 

Износ  постицаја  
поједиіици  мере  
(аnсолутниизнос  

у  РСД) 

Износ  
подстицаја  по  
кориснику  (%) 

(нпр  ЗО%, 50%, 
80%) 

Максимални  износ  
лодр uјке  по  

кориснику  (акоје  
дефинисан ) (РСд) 

Пренете  
обавезе  

УкУпно  

Табела  2. Мере  кредитне  подршке  

Планирани  буіјет  Износ  лостнцаја  Износ  подстицаја  Максимални  износ  
Редни  Назив  Шифра  за  текућу  годину  по  јединици  мере  по  кориснику  (%) nодрпјке  по  Пренете  
брсј  мере  мере  без  пренетих  

обавеза  (у  РСД) 
(аnсолутниизнос  

у  РСд) 
(нпр. ЗО%, 50%. 

8О%) 
ксриснику  (акоје  
дефинисан ) (РСД) 

обавезе  

Табела  З. Мере  руралног  развоја  

Редни  
број  

Назив  мере  Шифра  
мере  

Планирани  
буцетза  текућу  
годину  без  
пренетих  
обавеза  
(у  РСД) 

Износ  
подстицаја  по  
кориснику  

(%) 
(нnр. ЗО%, 5О%, 

80%) 

Максимални  
износ  подрпіке  
по  кориснику  

(ако  је  
дефинисан ) 

(РСД) 

Пренете  
обавезе  

УсnоставјБање  И  јачањеудружења  
у  области  nоњопривреде  јО2 !О.ООО.000,ОО  јОО  О,ОО  О.ОО  

2 Улравњање  ризицима  104 3.ООО.000,Оо  6О  О,ОО  О.ОО  
З  Органска  nроизводња  2О1.З  б.5ОО.ООО,ОО  00 О,ОО  О,Оо  
4 Подршка  млалима  у  руралним  

подручјгіма  
ЗОЗ  28.000.ООО,ОО  90 !.200.ООО,ОО  О.ОО  

5 

Економске  активности  у  цињу  
подизаіћа  конкурентности  у  

смислу  додавања  вредности  кроз  
прераду  као  и  на  увођење  и  
сертификација  система  

безбедности  и  квалитета  хране, 
органскіјх  nроизвода  и  nроизвода  
са  ознаком  географског  nорекла  

на  газдинствима  

304 2!.500.ООО,ОО  !ОО  О,ОО  О,ОО  

УКУПНО  69.ООО.ООО,ОО  
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Табела  4. Посебни  подстицаји  

Редни  
број  

Назив  мере  Шифра  
мере  

Плав  и  рани  
буџетзатекућу  

годиву  без  
пренетих  

обавеза  (у  РСдј  

Износ  
постицаја  

поједвници  
мере  

(апсолутни  
извос  у  
РСД) 

Извсс  
подстицајано  
кориснику  

(%)(нпр. 3О% 
50%, 80%) 

Максимални  
износ  

подршкело  
кориснику  

(акоје  
дефинисан ) 

(РСД) 

Превете  
обавезе  

Подстицаји  за  
промотивне  
активности  у  

поЈbо[іривреди  И  
руралном  развоју  

402 996000,00 000 100 0,00 0 О0 

укупНо  996.00000 

Табела  5. Мере  које  нису  предвиђене  у  оквиру  мера  директних  плаћања , мера  кредитне  
подршке, мераруралног  развоја  и  посебиих  подстицаја  

Редііи  
број  

Назив  
мере  

Шифра  
мере  

ПлавираіІи  буџетза  
текућу  годину  без  
прсііетих  обавеза  

(у  РСД) 

Износ  постицаја  
по  једивици  мере  

(апсолутвиизнос  y 
РСД) 

ИЗІІоС  подстицаја  
по  корис lІику  (%) 
(ІІ np. 30%, 50%, 

80%) 

Максималви  
износподршке  [І O 
корисіІику  (ако  је  
дефивисан ) (РСД) 

ПреЕІете  
обавезе  

укуПНо  

Табела  б. Табеларни  приказ  планираних  финансијских  средстава  

уџет  Вредност  у  РСд  
Укупан  износ  средстава  из  буіјета  АП /ЈЛС  планираних  за  реализацвју  
Програма  подрвзке  заспровођење  поњопривредве  пол uтике  и  политике  
руралног  ра.звоја  (без  пренетих  обавеза) 

69.996.000,00 

Планирана  средства  за  двректна  плаћања  0,00 

Планнрава  средства  за  кредитну  подршку  0,00 

Плавирава  средства  за  подстицаје  мерама  руралног  развоја  69.000.000,00 

Плавирава  средства  за  посебне  подстицаје  996.00000 

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

0,00 

Пренете  обавезе  0,00 

ЦИЊІІа и  зііачај  промене  која  се  ојекује  за  кориснике : Цињ  ових  мера  је  
развој  и  унапређење  поњопривредне  производње  и  руралног  развоја  на  територији  Града, 

као  и  оснаживање  и  равномеран  развој  појвопривредних  газдинстава  и  квалитета  
руралног  становништва  кроз  повећану  конкурентност  малих  поњопривредних  произво -

ђ  ача, мотивисање  руралног  становништва  да  активно  учествује  у  друпітвеном  животу , 

развоју  заједнице , и  побоњшању  животних  услова. Реализација  Програма, односно  дефи- 
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нисане  мере, допринеће : ловећању  продуктивности  газдинства ; смањењу  производних  
трошкова ; побоњшању  конкурентности  породичних  поњопривредних  газдинстава . 
Надал,е, концепт  примене  мера  у  области  органске  и  контролисане  производње , заснован  
је  на  коришћењу  природних  ресурса  и  регулаторних  механизама  како  би  се  заменили  
потенцијални  загађујући  инпути  и  осигурала  одржива  производња . Агротехничке  мере  и  
биолошке  (физичке!хемијске ) методе  се  пажл,иво  бирају  и  уравнотежују , узимајући  у  
обзир  заштиту  здравња , како  произвођача  тако  и  потрошача , и  животне  средине , што  за  
крајњи  цињ  има: - производњу  квалитетне  и  здравствено  безбедне  хране, - повећање  броја  
призвођача  укњучених  у  програм, - повећање  површина  земњишта  под  контролисаном  и  
органском  производњом , - успоставњање  контролисане  и  органске  производње  као  
целовитог  система  управњања  и  производње  хране, која  се  базира  на  еколошкој  пракси , 
биодиверзитету , очувању  природних  ресурса  и  високих  стандарда  за  добробит  животиња , 
- уравнотежену  бињну  и  сточарску  производњу  која  уважава  природне  системе  и  
циклусе, побоњшава  квалитет  земњишта , воде  и  ваздуха , - рационално  коришћење  
енергије  и  природних  ресурса : земње, воде, органских  материја  и  другог, - производњу  
различитих  поњопривредних  производа  уз  примену  поступака  који  нису  штетни  за  
здравЈЂе  њуди, бињака , животиња  и  за  животну  средину , - економску  одрживост  кроз  
повећање  компететивности , јачања  тржишне  оријентисаности , већу  и  ефикаснију  помоћ  и  
подршку  произвођачима , - социјалну  одрживост  кроз  већу  одговорност  према  захтевима  
потрошача , подстицање  производње  квалитетније  хране  и  њене  безбедности  и  равноме -
рнији  рурални  развој  и  - еколошку  одрживост  кроз  ефикасније  усвајање  и  развој  
еколошких  и  осталих  стандарда  за  добробит  заједнице . Потенцијални  корисници  мера  
подріпке  су  физичка  или  правна  лица  са  територије  Града  новог  Сада  - носиоци  
регистрованих  по.њопривредних  газдинстава  са  активним  статусом , млади  по.њопривредни  
произвођачи , по.њопривредни  произвођачи  који  се  баве  прерадом  и  прометом  малих  
количина  хране  бињног  порекла , организације  и  институције  које  се  баве  органском  
производњом  или  које  ће  се  у  њу  укњучити  у  току  2021. године, произвођачи  који  су  
започели  процес  контролисане  поњопривредне  производње , као  и  произвођачи  производа  
са  ознаком  географског  порекла. 

Ипформисање  кориспика  о  могућііости Nіа  које  пружа  Програм  подрпке  32 
спровођење  полопривредне  политике  и  политике  pypanіior развоја : По  усвајању  
Програма  мера  подршке  за  спровођење  поњопривредне  политике  и  политике  руралног  
развоја  за  територију  Града  Новог  Сада  за  2022. годину  од  стране  Скупштине  Града, 
Програм  се  објав.њује  на  званичном  сајту  Града. Информисање  потенцијалних  корисника  
о  мерама  Програма  врши  се, такође , путем  организовања  и  одржавања  трибина  и  
предавања  за  локално  становништво , јавних  позива, путем  локалних  медија, штампањем  
брошура , пословне  галантерије , плаката . Информисање  потенцијалних  корисника  
врши  се  и  непосредним  контактом  у  просторијама  Градске  управе  за  привреду  (у  дањем  
тексту : Градска  управа). 

Мониторинг  и  евалуација : Градска  управа  обавња  послове  на  изради  предлога  
Програма  и  реализацији  мера  након  усвајања  од  стране  Скупштине  Града. Током  периода  
реализације  Програма , мониторинг  и  евалуацију  врши  Градска  управа  за  привреду  и  
Комисија  за  праћење  реализације  мера  Програма  подршке , као  радно  тело, коју  формира  
Градоначелник  Града  Новог  Сада  (у  дањем  тексту : Градоначелник  Града), на  бази  
годишњег  извештаја . 
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n. onuc ПЛАНИРАНИХ  МЕРА  

2.1. Назив  и  шифра  мерс: 102 Успоставњање  и  јачање  удружења  у  области  
поњопривреде  

2.1.1. Образложење : ј-ја  подручју  Града  Новог  Сада  сектор  цивилног  друштва  је  
развијен, а  бројне  организације  реализују  различите  активности  у  области  поњопривреде , 
руралног  развоја , руралног  туризма, екологије  и  другим  областима  што  доприноси  бржем  
развоју  руралних  подручја, а  тиме  и  поњопривреде  уопште . Према  подацима  из  
Стратегије  развоја  поњопривреде  и  руралног  развоја  Града  Новог  Сада  за  период  2018-
2022. године , на  подручју  Града  Новог  Сада  раде  бројна  удружења  из  области  
поњопривреде  и  руралног  развоја . Ј-Іајактивнија  су: Удружење  произвођача  и  
прерађивача  купуса  ,,Футошки  купус  и  друштво  пчелара  ,,Јован  Живановић  који  су  
овлашћени  корисници  ознака  географског  порекла  поњопривредних  производа , за  чију  
сертификацију  Град  сваке  годипс  издваја  средства, одружење  органских  поњопривредних  
произвођача  Органски  сад-Нови  Сад . Ове  године  Град  ће  издвојити  средства  за  
пројекте  за  суфинансирање  активности  удружења  из  области  поњопривреде  у  извосу  од  
10.000.000,00 динара, за  едукације  о  значају  удруживања , као  и  помоћ  постојећим  
удружењима  у  виду  субвенција  за  набавку  потрошних  средстава  неопходвих  за  
одржање  и  функционисање  удружења . 

2.1.2. Цињеви  мсре: Општи  цињ  ове  мере  је  унапређење  конкурентности  
поњопривредних  газдинстава  кроз  њихово  повезивање , удруживање , остваривање  
заједничких  цињева  и  заступање  и  јавно  заговарање  интереса  поњопривредних  
газдинстава . Специфични  цињеви : Унапређење  рада  и  функционисања  удружења  грађана  
у  областима  поЈЂопривреде , руралног  развоја  као  и  заштите  животне  средине  од  
негативних  ефеката  интензивне  поњопривредне  производње ; Повећање  броја  
поњопривредних  газдиснтава  која  путем  удруживања  унапређују  своје  знање  и  
конкурентност ; Промовисање  значаја  повезивања  и  удруживања . поњопривреди . 

2.1.3. Веза  мерс  са  вационалним  програмима  за  руралии  развој  и  лоњо-
привреду : У  Националном  програму  руралног  развоја  од  2018. до  2020. године  (у  дањем  
тексту , НПРР  2018-2020) није  предвиђена  оваква  мера  која  ће  се  спроводити  на  
републичком  нивоу, дакле, ова  мера  није  у  колизији  са  аграрном  и  руралном  политиком  
Републике  Србије  теје, са  тог  аспекта , њено  спровођење  дозвоњено  и  врло  корисно . 

2.1.4. Крајњи  корисІІици : Крајњи  корисници  средстава  ове  мере  су  удружења  из  
области  поњопривреде  која  су  заинтересована  да  побоЈЂшају  свој  рад  и  да  подстичу  
унапређење  конкурентности  поњопривредних  газдинстава  са  територије  Града. 

2.1.5. Економска  одрживост : За  реализацију  ове  мере  није  потребно  подносити  бизнис  
план  или  пројекат  о  економској  одрживости  улагања . 

2.1.6. Оппiти  критеријуми  за  корисникс: Потенцијални  корисник  мора  бити  
регистровано  удружење  из  области  поњопривреде  и  руралног  развоја  са  седиштем  на  
територији  Града  Новог  Сада. 



Редни  број  Назив  показатења  
Број  РПГ, чланова  ових  удружења  која  су  на  овај  начин  унапредила  своје  пословање  

2.1.7, Стјецифичіји  критеријуми : Подносилац  пријаве  доставла  пројекат  са  детаЈЂно  
дефинисаним  програмом /активностима! дефинисане  буџетске  линије  као  и  појашњење  на  
који  начин  ће  планиране  активности  допринети  развоју  и  јачању  удружења  као  и  
његових  чланова; доказ  да  удружење  постоји  и  ради  најмање  две  калндарске  године  
или  да  је  тек  у  поступку  оснивања ; доказ  да  удружења  имају  у  свом  саставу  чланове  
регистрованих  полопривредних  газдинстава  са  територије  Града  Новог  Сада. 

2.1.8. Листа  іінвестиција  у  оквиру  мере: 

2.1.9. Критеријуми  селекције : 

Редни  број  Тип  критеријума  за  избор  да/Не  одови  
Критеријуми  сејіекције  се  не  nримењују  npu реализацији  ове  мере, 
с  обзиром  на  то  да  није  предвиђено  рангирање  ізотенцијалних  
корисника . Мера  се  слроводи  до  утроінка  средстава . 

не  

2.1.10. Интеіізитет  помоћи : Градска  управа  финансира  пројекте  којима  су  предвиђене  
активности  удружења  из  области  полопривреде  у  2022. години  у  цињу  успоставњања  и  
јачања  тих  удружења  у  виду  субвенција  за  набавку  потрошних  средстава  неопходних  за  
одржање  и  функциопнисање  удружења , за  неопходна  истраживања  и  развој  производње  
тих  удружења , у  максималном  износу  до  100%. 

2.1.11. Индикатори /гјоказатењи : 

2.1.12. Административна  процедура : У  цилу  реализације  утврђене  мере, Градска  
управа  ће  објавити  јавни  позив  удружењима  из  облаасти  поЈЂопривреде , а  иста  се  
спроводи  до  утроілка  средстава . Јавни  позив  ће  бити  објавњен  на  интернет  страници  
Града, www.novіѕad.rѕ, u њиме  ће  бити  утврђени  услови, начин  коришћења  подстицајних  
средстава  и  потребна  документација . Поднете  пријаве  разматра  Комисија  коју  образује  
Градоначелник , а  чине  је  председник  и  два  члана. Комисија  разматра  благовремене  
пријаве  и  сачињава  предлог  Одлуке  о  одабиру  удружења  из  области  поњопривреде , док  
коначну  Одлуку  о  избору  доноси  Градоначелник . Са  изабраним  удружењима  из  области  
полопривреде , заклучује  се  уговор  којим  се  регулишу  међусобиа  права  и  обавезе . 

2.2. Назив  и  шифра  мере: 104 Управњање  ризицима  

2.2.1. Образложење : Природно -географски  ресурси  и  друппвене  карактеристике  Града  
Новог  Сада  пржају  могућност  за  развој  контролисане  производње . Контролисана  
производња  у  складу  је  са  захтевима  потрошача  за  здравом  храном , уз  примену  поступака  
који  нису  пјтетни  за  здравње  њуди , бијвака , животиња  и  животну  средину . У  Републици  
Србији  не  постоји  правни  оквир  којим  се  дефинијпе  контролисана  полопривредна  
производња , али  је  препознат  њен  велики  значај  и  потенцијал . Ова  мера  је  у  складу  са  
националном  и  локалном  аграрном  политиком , односно  у  складу  је  са  Стратегијом  
поњопривреде  и  руралног  развоја  Ренублике  Србије  за  период  20I42024. године . 
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Контролисана  п0л 0привредна  производња  спада  у  добру  полопривредну  праксу  која  
обухвата  контролу  примене  заштитних  препарата , контролу  плодности  зеМЈЂишта , 
коришћење  нове  генерације  ђубрива , контролу  појаве  инсеката , патогена  и  корова, избор  
отпорних  полопривредних  култура , контролу  квалитета  ваздуха  и  контролу  квалитета  
земњишта, дакле  исхрана  билака  мора  бити  уравнотежена , а  плодно  земњиште  се  мора  
чувати  и  побоњшати . Већи  део  обрадивог  земњишта  је  закишењен , што  је  резултат  
неконтролисаног  коришћења  хемијских  средстава, а  у  Војводини  је  и  заслањен , што  
сумарно  лосматрано  умањује  производне  могућности  ноњопривреде  и  истовремено  
увећава  трошкове  производње . Штете  на  поњопривредним  усевима , вишегодишњим  
засадима  и  другим  ресурсима  редован  су  пратилац  поњопривредне  производње , посебно  
због  временских  непогода! Штете  већег  обима  превазилазе  могућност  санирања  од  стране  
произвођача  и  могу  озбињно  да  угрозе  опстанак  газдинстава , а  тиме  и  дугорочни  одрживи  
развој  производње . Мали  број  поњоnривредних  газдинстава  врши  осигурање  поло-
привредне  производње , тако  да  ће  се  овом  мером  омогућити  позитиван  ефекат  у  смислу  
повећања  броја  корисника  и  прихватања  мере  као  реалне  nотребе  у  односу  на  микро  и  
макро  климатске  појаве  и  друге  негативне  утицаје  на  полопривредну  производњу . 

2.2.2. Цилеви  мере: Цињеви  ове  мере  су: Стимулисање  поњопривредних  произвођача  
да  осигуравају  усеве, плодове , вишегодишње  засаде, расаднике  и  домаће  животиње , а  
првенствено  производњу  јабука; Обезбеђивање  задоволавајућег  нивоа  профитабилности  
поњопривредне  производње ; Смањење  ризика, који  доводи  до  губитака  у  поњопривредној  
nроизводњи ; Прилагођавање  поњопривредника  nроменама  климатских  услова  и  честим  
временским  екстремима ; диверзификација  ризика  на  полопривредном  газдинству . 

2!2.3. Веза  мере  са  националним  ПОГ 2МИМ2 за  рурални  развој  и  поЈЂопривреду : 
Ова  мераје  у  директној  вези  са  мером  613. Подстицаји  за  управњање  ризицима  у  поњо-
привредној  производњи  у  оквиру  нПРР  2018-2020. да  би  се  избегло  двоструко  
финансирање  Јавним  позивом  који  ће  расписатиГрад  Нови  Сад  биће  ограничен  износ  
рефундирања  ове  субвевције  до  бО%. 

2.2.4! і{рајњи  корисници : Крајњи  корисници  средстава  ове  мере  су  полопривредни  
nроизвођачи  вишегодишњих  засада  - физичка  лица  која  су  започела  процес  контролисане  
поњопривредне . производње  воћа  (јабука) у  периоду  од  2013. до  2021. године, као  и  они  
који  су  заинтересовани  да  заnочну  са  овим  видом  поњопривредне  производње! 

2.2.5. EKOІІONICKa одрживост: За  реализацију  ове  мере  није  потребно  подносити  бизнис  
план  или  пројекат  о  економској  одрживости  улагања . 

2.2,6. Опојти  критсријуми  за  кориснике : да  корисник  има  регистровано  поњо-
привредно  газдинство  уписано  у  Регистар  полопривредних  газдинстава  са  активним  
статусом  и  производњу  на  територији  Града, и  које  no сетвеној  структури  има  регистро -
вану  производњу  воћа . 

2.2.7. Спсцифични  критеријуми : Специфични  критеријуми  за  ову  меру  су: да  
корисник  има  закњучен  уговор  са  надлежном  стручном  службом , установсм  о  испуње-
ности  услова  за  спровођење  контролисане  nоњопривредне  производње  на  пријавњеној  
полопривредној  површини ; да  корисник  има  закњучен  уговор  о  осигурању  са  
осигуравајућом  организацијом . 
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2.2.8. Листа  инвестиција  у  окВиру  Nlepe: 

Шифра  
и  н  вести  ц  иј  е  

Назив  инвестиције  

104.3 Осигурање  усева, гілодова, вишегодијіјњих  засада, расадника  и  животиња  

2.2.9. Критеријумп  еелекције : 

Редни  
број  

Тил  критеријума  за  избор  да/Не  Бодови  

Критеријуми  селекције  се  не  примењују  лри  реализацији  ове  мере, 
с  обзиром  на  то  даније  предвиђено  рангирање  лотенцијалних  
корисника . Мсра  се  сnроводи  до  утрошка  средстава . 

не  

2.2.10. Интензитет  помоћи : Градска  управа  финансира  инвестицију  која  се  односи  на  - 
осигурање  усева, плодова, вишегодинјњик  засада, у  износу  до  бО% вредности  премије  
осигурања  без  пДВ . 

2.2.11. Индикатори /показатењи : 

Редни  
број  

Назив  локазатела  

Укугіан  број  осигураних  полопривредних  лронзвођача  који  се  баве  контролисаном  
производњом  

2 Површина  поњопривредног  землицјта  којаје  осигурана  и  исnуњава  услове  за  
коuтролисануполопривредну  производњу  

2.2.12. А.дминистративна  процедура : У  цињу  реализације  утврђене  мере, Градска  
управа  ће  објавити  јавни  позив  поњопривредним  произвођачима , а  иста  се  спроводи  до  
утрошка  средстава . Јавни  позив  биће  објавњен  на  интернет  страници  Града, 
www.novіѕad.rѕ, u њиме  ће  бити  утврђени  услови  и  начин  коришћења  подстицајних  
средстава , потребна  документација  (извод  из  Регистра , извод  из  листа  непокретііости  РГ3 
- Службе  за  катастар  непокретности  Нови  Сад, не  старији  од  б  месеци  од  дана  
објавњивања  јавног  позива, или  уговор  о  закупу  лоњопривредног  земњишта, оверена  
фотокопија  уговора  закњученог  са  надлежном  установом!организацијом  о  испуњености  
услова  за  спровођење  контролисане  поњопривредне  производње  на  пријавњеној  
поњопривредној  површини , уговор  закњучен  са  осигуравајућом  организацијом , доказ  
о  уплати  премије  осигурања ), као  и  рок  подношења  пријава . Поднете  пријаве  разматра  
Комисија  коју  образује  Градоначелник  Града, а  чинеје  председник  и  два  члана. Комисија  
разматра  благовремене  пријаве  и  сачињава  предлог  Одлуке  о  одабиру  полопривредник  
произвођача , док  коначну  Одлуку  о  избору  доноси  Градоначелник . Са  изабраним  
поњопривредним  произвођачима  закњучује  се  уговор  којим  се  уређују  међусобна  права  и  
обавезе  изабраних  учесника  и  Града. 



2.3. Назив  и  шифра  Niepe: 201.3 Органска  производња  

2.3.1. Образложење : Имајући  у  виду  природно -географске  ресурсе  и  друштвене  
карактеристике , Град  Нови  Сад  пружа  могућност  за  развој  органске  производње . Овај  вид  
поњопривредне  лроизводње  може  значајно  допринети  развоју  руралних  подручја, а  тиме  
и  поњопривреде  уопште. Према  подацима  из  Стратегије , органска  бињна  производња  
најзаступњенија  је  у  Војводини  (72%). Органска  производња  различитих  органских  
производа  на  подручју  Града, у  складу  је  са  захтевима  потрошача  за  органском  храном , уз  
примеву  поступака  који  нису  штетни  за  здравње  њуди, бињака, животиња  и  животну  
средину . ј-{а  територији  Града  jonі  2002. године  започете  су  активности  у  правцу  развоја  
органске  производње . Током  година  ова  акција  обухватала  је  све  више  произвођача  и  
потрошача , па  је  Нови  Сад  постао  највеће  дистрибутивно  место  органских  производа  у  
Србији . Град  је  издвојио  средства  за  инвестиције  које  ће  подржати  када  је  у  питању  
органска  поњопривредна  производња . до  сада, Град  је  подржавао  инвестиције  које  се  
односе  на  садни  и  семенски  материјал  дозвоњен  за  употребу  у  органској  производњи  и  
контролу  и  сертификацију , а  од  2016. године  Град  подржава  органске  поњопривредне  
произвођаче  и  путем  субвенционисања  за  набавку  неолходне  опреме  и  си-гне  
механизације  у  органској  поњопривредној  производњи  (мреже  за  засенчење , траке  за  
наводњавање  кап  по  кап, фолије  за  малчирање ). 

2.3.2. Цил.еви  мере: Општи  цињеви  ове  мере  односе  се  на  одрживо  управњање  
ресурсима  и  заштиту  животне  средине , унапређење  органске  производње , система  
контроле , сертификације  и  надзора  у  органској  производњи  и  очување  биолошке  
разноврсности . Специфични  цињеви  су: производња  квалитетне  и  здравствено  безбедне  
хране; повећање  броја  произвођача  укњучених  у  програм ; повећање  површине  земњишта  
под  органском  производњом ; рационално  коришћење  енергије  и  природних  ресурса ; 
уравнотежена  бињна  производња  која  уважава  природне  системе  и  циклусе , побоњшава  
квалитет  земњишта, воде  и  ваздуха ; социјална  одрживост  кроз  већу  одговорност  према  
захтевима  потрошача . 

2.3.3. Веза  мере  са  нациоиалним  лрограмима  за  pypaniiu развој  іі  поЈbопривреду : 

Ова  мера  је  у  директној  вези  са  мером  6.2.4. Подстицаји  за  органску  поњопривредну  
производњу  у  оквиру  нпрр  2018-2020. двоструко  финансирање  истих  захтева  ће  се  
избећи  на  тај  начин  што  ће  Јавним  позивом  Града  Новог  Сада  бити  предвиђено  да  
подносилац  пријаве  достави  доказ  да  није  користио  средства  за  исте  намене  од  других  
нивоа  власти . 

2.3.4. Крајњи  корисници : Крајњи  корисници  средстава  ове  мере  су  поњопривредни  
произвођачи  - физичка  лица  и  удружења  поњопривредних  произвођача , који  су  
заинтересовани  да  започну  органску  поњопривредну  производњу , као  и  произвођачи  који  
су  започели  процес  органске  поњопривредне  производње  у  периоду  од  2011. до  2020. 
године  (произвођачи  чија  је  производња  у  периоду  конверзије , произвођачи  којима  је  
завршен  период  конверзије  и  напазе  се  у  поступку  издавања  сертификата , и  произвођачи  
који  имају  сертификовану  бињну  органску  производњу ). 
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2.3.5. Екопомска  одржіівост : За  реализацију  ове  мере  није  потребно  подНосити  бизнис  
план  или  пројекат  о  економској  одрживости  улагања . 

2.3.6. Опuіти  кріітеријуми  за  корііснике : да  корисник  има  регистровано  
полопривредно  газдинство  уписано  у  Регистар  полопривредних  газдинстава  са  активним  
статусом  и  производњу  на  територији  Града  Новог  Сада. 

2.3.7. Специфичви  критеријуми : да  корисник  има  заклучен  уговор  са  овлаілћеном  
контролном  организацијом  за  контролу  и  сертификацију  органске  производње  (у  периоду  
конверзије  или  /и  органском  статусу ); да  КОИСГ{ИК  обавла  производњу  у  складу  са  
прописима  којима  се  уређује  органска  производња . 

2.3.8. Листа  инвестиција  у  оквиру  мере: 

Шифра  
инвестиције  

Назив  инвестиције  

20 ј  3 ј  Садни  и  семенски  материјал  дозвојЂен  за  употребу  у  органској  производњи  
201 .3.2 Контрола  и  сертификација  
201.3.4 друге  инвестиције  које  се  односе  на  органску  производњу  адео  су  свих  осталих  

мера  руралног  развоја  

2.3.9. Критеријуми  селскције : 

Реднн  број  Тип  критеријума  за  избор  да/ј-lе  Бодови  
Критеријуми  селекције  се  не  примењују  при  реализацији  ове  мере  с  
обзиром  на  то  даније  предвиђено  рангирање  nотенцијајіних  корисника . 
Мера  се  сnроводи  до  утрошка  средстава . 

не  

2.3.10. Интепзитет  помоћи: Градска  управа  финансира  мере  које  се  односе  на  садни , 
семенски  материјал  дозвоњен  за  употребу  у  органској  производњи , на  контролу  
земњишта  и  плодова  и  сертификацију , мере  које  се  односе  на  друге  инвестиције , које  се  
односе  на  органску  производњу , а  део  су  свих  осталих  мера  руралног  развоја, у  износу  
до  100%. 

2.3.11. Индикаторп /показатењн : 

Редни  број  Назив  показатеЈЂа  
Повріuина  псЈЂопривредног  зем.њигuта  које  испуњава  услове  за  органску  гјој . лроизволњу  

2 Укуnан  број  nоЈЂопривредних  nроизвођача  који  се  баве  органском  производњом  

2.3.12. Админпстративна  процедура : У  цињу  реализације  утврђене  мере, Градска  
управа  ће  објавити  јавни  позив  поњопривредним  произвођачима  на  интернст  страници  
Града, www.novіѕad.rѕ, којим  ће  бити  утврђени  услови , иачин  кориілћења  подстицајних  
средстава , потребна  документација  (извод  из  Регистра  полопривредних  газдинстава , 
извод  из  листа  непокретности  РГз  - Службе  за  катастар  непокретности  Нови  Сад  не  
старији  од  6 месеци  од  дана  објавливања  јавног  позива  или  Уговор  о  закупу  
полопривредног  земњишта, закњучен  уговор  са  акредитованом  сертификационом  



18 

организацијом  о  вршењу  контроле  и  сертификације  органске  производање , доказ  о  
утрошку  средстава  за  контролу  и  сертификацију , докази  о  набавци  запітитне  опреме  и  
опреме  за  наводњавање ), као  и  рок  за  подношења  пријава. Право  учешћа  на  конкурсу  
имају  поњопривредни  произвођачи , удружења  поњопривредних  произвођача  и  установе  
које  имају  регистровано  поњопривредно  газдинство  на  територији  Града  Новог  Сада  и  
имају  закњучен  уговор  са  овлашћеном  контролном  организацијом  за  контролу  и  
сертификацију  органске  nроизводње  (у  периоду  конверзије  или  !и  органском  статусу )! 
Поднете  пријаве  разматра  Комисија  коју  образује  Градоначелник , а  чине  је  председник  и  
два  члана. Комисија  разматра  благовремене  пријаве  и  сачињава  предлог  Одлуке  о  
одабиру  поњопривредних  произвођача , удружења  и  установа  који  ће  учествовати  у  
пројекту  развоја  органске  производње , док  коначну  Одлуку  о  избору  доноси  Градо-
начелник. Са  изабраним  поњопривредним  произвођачима , удружењима  поњо-nривредних  
произвођача  и  установама  закњучује  се  уговор  којим  се  уређују  међусобна  права  и  
обавезе  изабраних  учесника  и  Града. 

2.4. Назив  и  шифра  мере: 303 Подрілка  младима  у  руралним  подручјима  

2.4.1. Образложење : Незаnосленост  је  један  од  горућих  структурних  проблема  
руралних  nодручја . Стопа  незапослености  у  сеоским  срединама  је  висока , са  посебно  
израженим  учешћем  млађих  категориј  а  незапосленог  руралног  становништва . 
Забрињавајућа  је  чињеница  да  у  укупној  незапослености  руралних  nсдручја  млађа  
популација  (узраста  до  30 година) учествује  са  више  од  трећине. Млади, као  највиталнији  
део  руралне  популације , услед  ограничених  могућности  запошњавања  (често  и  изван  
поњопривреде ) решење  свог  статуса  налазе  у  повременим , или  чешће, трајним  
миграцијама , што  се  посебно  односи  на  млађу  женску  популацију . Обележја  највећег  
броја  села  у  нашој  земњи  су: ретка  насеЈвеност , депопулација  са  изразитим  трендом  
демографског  изумирања , високо  учешће  старијег  становништва , знатна  заступњеност  
дневних  миграција  непоњопривредног  и  млађег  становништва , низак  ниво  инфрастру -

ктурне  опремњености  у  већини  насењених  места  у  руралним  областима  (саобраћајни , 

комунални  и  објекти  животног  стандарда ) и  слаба  диверзификованост  производних  и  
непроизводних  активности  руралних  подручја . Неповоњне  тенденције  у  старосној  стру-

ктури  руралног  становништва  условњене  су, између  осталог, и  ниским  фертилитетом , 
односно  нижом  заступњеношћу  жена  у  репродуктивном  добу , незадовоњавајућом  
понудом  квалитетних  радних  места, неповоњном  образовном  структуром  руралног  
становништва , смањеним  коефицијентом  старосне  зависности  младих, као  и  уопште, 

неповоњним  условима  живота  и  стандарда  у  руралним  подручјима . 
Истраживања  показују  да  скоро  95% носилаца  поњопривредних  газдинстава  (не  само  
младих) нису  чланови  ни  једног  удружења  поњопривредника  или  задруге , а  да  готово  сви  
сматрају  да  не  постоје  репрезентативна  удружење  које  заступа  њихове  интересе  у  
разговорима  с  nредставницима  власти . Ускладу  са  цињевима  Стратегије  поњопривреде  и  
руралног  развоја  за  период  2014- 2024. године, од  стратешког  значаја  је  веће  улагање  у  
развој  младих  у  руралним  подручјима  и  јачање  њихове  улоге  у  nроцесу  развоја  и  
интеграције  у  локалну  заједницу . Путем  ове  мере, омогућиће  се  повећање  броја  младих  
који  ће  покренути  сопствену  nроизводњу : изградњом  објеката  и  набавком  машина  и  
опреме, додавањем  вредности  поњопривредним  производима , диверзификацијом  
активности , организовањем  и  удруживањем , и  сл . Кроз  ову  меру  подр)кавају  се  носиоци  
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поопривредних  газдинстава  - млади  поњопривредници  како  би  унапредили  процес  
производње , повећали  продуктивност  и  конкурентност , али  и  технолошки  оспособили  
своја  газдинстава  у  складу  са  стандардима ! Очекивани  резултат  мере  је  постизање  веће  
економске  ефикасности , веће  оријентисаности  ка  тржишту  и  дугорочне  одрживости  
бизниса  младих  у  руралним  срединама . Поред  економских  ефеката, путем  овог  вида  
подршке  ће  се  ојачати  веза  и  унапредити  сарадња  између  младих  њуди  на  селу , а  самим  
тим  ће  се  развити  међусобни  однос  поверења  за  добробит  руралних  локалних  заједница! 
Цињ  овог  мере  је  развој  и  промоција  младог  и  иновативног  поњопривредног  сектора , са  
идејом  да  млади  њуди  остану  мотивисани  да  живе  и  раде  на  селу  и  да  стварају  нова  
радна  места  за  себе  и  своје  породице . 

2.4.2. Цилеви  Nlepe: Цињ  ове  мере  је  развој  и  промоција  младог  и  иновативног  
поЈБопривредног  сектора , са  идејом  да  млади  њуди  остану  мотивисани  да  живе  и  раде  
на  селу  и  да  стварају  нова  радна  места  за  себе  и  своје  породице . Специфични  цијЂеви  
ове  мере  су: Подизање  квалитета  живота  младих  у  руралним  подручјима  кроз  оснаживање  
младих  у  сврху  преузимања  сопствених  иницијатива  и  њихово  укњучивање  у  процссе  
самозапошњавања  и  запошњавања ; Смањење  броја  незапослених  младих  у  сеоским  
срединама ; Подстицање  тржишно  орјентисане  производње  код  младих; Оснаживање  
младих  жена  у  руралној  економији ; Јачање  удруживања  младих  поњоприврсних  
произвођача ; Стабилност  дохотка  младих  поњопривредника  кроз  повећање  производње , 
побоњшање  продуктивности  и  квалитета  производа  и  смањење  трошкова  производње . 

2.4.3. Веза  мере  са  националним  програима  за  рурални  развој  ii полопривреду : 
Ова  мераје  у  директној  вези  са  мером  6.3.4. Подстицаји  за  подршку  младима  у  руралним  
подручјима  у  оквиру  нпРр  2018-2020. Условима  Јавног  позива  који  ће  расписати  Градска  
управа  биће  онемогућено  двоструко  финансирање , односно  подносилац  захтева  ће  морати  
да  достави  потврду  да  није  користио  средства  по  овом  основу  од  других  нивоа  власти . 

2.4.4. Крајњи  корисници : Крајњи  корисници  подстицаја  су  физичка  лица  - носиоци  
регистрованог  породичног  поњопривредног  газдинства  у  активном  статусу  старости  до  
40 година  живота . 

2.4.5. Економека  одрживост: Очекивани  резултат  мере  је  постизање  веће  економске  
ефикасности  веће  оријентисаности  ка  тржишту  и  дугорочне  одрживости  бизниса  младих  
у  руралннм  срединама . Подносилац  захтева  подноси  поједноставњени  Пројекат  где  
образлаже  идеју, разлоге  и  оправданост  улагања  за  које  подноси  захтев  за  остваривање  
подстицаја . 

2.4.6. Општи  критеријуми  за  кориснике: Општи  услови  за  остваривање  права  на  
подстицаје  су, да  корисник: 1) на  дан  подношења  пријаве  на  конкурс  има  регистровано  
поњопривредно  газдинство  и  навршених  18 година  живота; 2) у  календарској  години  у  
којој  се  подноси  пријава  на  конкурс  за  коришћење  ове  врсте  подстицаја  навршава  највише  
40 година  живота; 3) за  инвестицију  за  коју  подноси  пријаву  на  конкурс , не  користи  
подстицаје  по  неком  другом  основу  (субвенције , подстицаји , донације ), односно  да  иста  
инвестиција  није  предмет  другог  поступка  за  коришћење  подстицаја , осим  подстицаја  у  
складу  са  посебвим  проnисом  којим  се  уређује  кредитна  подршка  регистрованим  
поњопривредним  газдинствима ; 4) нема  доспелих  неизмирених  обавеза  по  основу  јавних  
прихода . 
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2.4.7. Специфични  критеријуіи : да  су  подносиоци  пријава  рсгистровани  за  
производну  воћа, грожђа, поврћа  и  цвећа  на  територији  Града  Новог  Сада. У  сврху  
разграничења  са  условима  из  ИПАРД  програма  у  Републици  Србији  неопходно  је  увести  
следеће  специфичне  услове . У  сектору  производње  воћа, грожђа , поврћа  и  цвећа, 
прихватливи  корисници  треба  да: 1) у  РПГ  имају  уписано  поњопривредно  земњиште  под  
производuом  одговарајућих  бињних  култура; 2) имају ; мање  од  2 ћа  јагодичастог  воћа  - 
односно  мање  од  5 ha другот  воћа, односно  0,1- 5,0 ha цвећа, односно  0,2-100 ћа  
винове  лозе; 3) имају  мање  од  0,5 ha пластеника  или  мање  од  3 ha производње  поврћа  на  
отвореном  простору; 4) за  инвестиције  везане  за  производњу  грожђа, буду  уписани  и  у  
Виноградарски  регистар , у  складу  са  законом  којим  се  уређује  област  виноградарства  и  
винарства . 

2.4.8. Листа  инвестиција  у  оквиру  мере: 

Шифра  
и  н  вести  ц  иј  е  

Назив  инвестиције  

303.! Почетиа  nомоћ  за  покретање  пословања  за  младе  поњопривреднике  и  развој  малих  
појопривредних  газдинстава  

2.4.9. Критеријуми  селекције : 

Редни  
број  

Тип  критеријума  за  избор  дНе  Бодови  

Критеријуми  селекције  се  примењују  при  реализацији  ове  мере  с  обзиром  на  
то  да  ли  подносилац  пријаве  испуњава  услове  у  nогледу  старости , степена  
образовња, статуса  уодносу  на  запослење , броја  чланова  домаhинства. 

да  

2.4.10. Интензитет  noNіohu: Износ  подстицаја  у  оквиру  ове  мере  утврђују  се  у  износу  
до  90 % без  ПДВ-а  у  односу  на  укупну  вредност  прихватливих  трошкова . Максимални  
износ  подстицаја  по  једном  кориснику  ове  мере  је  1.200.000,00 динара . 

2.4.11. Hі  дикаторіІ /показатењп : 

Редни  
број  

I-јазив  показатења  

Број  подржаних  корисника  
2 Број  млалих  nоњопривредника  који  се  баве  искњучиво  поњоnривредном  nроизводњом  и  

налазе  се  наевиденцији  ПИО  фонда  за  поњоnрнвреднике  
3 Укугіна  вредност  инвестиција  

2.4.12. АдNіинистративна  процедура : У  цилу  реализације  утврђене  мере, Градска  
управа  ће  објавити  јавни  позив  младим  поњоnривредним  произвођачима , а  иста  се  
спроводи  до  утрошка  средстава . Јавни  позив  биће  објавњен  на  интернет  страници  Града, 
www.novіѕad.rѕ, u њиме  ће  бити  утврђени  услови, начин  коришћења  подстицајних  
средстава , потребна  документација , као  и  рок  за  подношења  пријава. Право  учеіпћа  на  
конкурсу  имају  млади  поњоприврсдни  произвођачи  старости  до  40 година, који  имају  
регистровано  поњопривредно  газдинство  и  производњу  на  територији  Града  Новог  Сада. 
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Поднете  пријаве  разматра  Комисија  коју  образује  Градоначелник , а  чине  је  председник  и  
два  члана. Комисија  разматра  благовремене  пријаве  и  сачињава  предлог  Одлуке  о  
одабиру  младих  поњопривредних  произвођача , док  коначну  одлуку  о  избору  доноси  
Градопачелник . Са  изабраним  младим  поњопривредним  произвођачима  закњучује  се  
уговор  којим  се  уређују  међусобна  права  и  обавезе  изабраних  учесника  и  Града. 

2,5. Назив  и  шифра  мерс: 304 Економске  активности  у  цињу  подизања  конкурентности  
у  смислу  додавања  вредности  кроз  прераду  као  и  на  увођење  и  сертификација  система  
безбедности  и  квалитетахране , органских  производа  и  производа  са  ознаком  географског  
порекла  на  газдинствима  

2.5.1. Образложење : Заштита  ознаке  географског  порекла  има  за  цињ  да  се  заштите  
квалитет  и  карактеристике  производа  са  специфичног  географског  поднебња, а  који  су  
резултат  специфичних  природних  и  њудских  фактора , начин  производње , припреме  и  
прераде  производа , примењених  у  строго  дефинисаном  географском  подручју . Утицај  
специфичног  географског  поднебња  и  традиоционалних  поступака  који  се  примењују  у  
процесу  производње  ових  производа  и  квалитет  чине  ове  производе  другачијим  у  односу  
на  сродне. Град  Нови  Сад  већ  има  своја  три  препознатњива  бренда, и  то  Футошки  свежи  
и  кисели  купус , Фруіпкогорски  липов  мед , као  једини  монофлорни  мед  у  Европи , и  
,,Бегечка  шаргарепа . Ознака  географског  порекла  може  да  буде, и  најчешће  јесте, 
значајно  маркетиншко  средство  које  свом  кориснику  гарантује  предност  у  односу  на  
конкуренцију  у  привредној  утакмици . Производ  означен  ознаком  географског  порекла  
(а  посебно  именом  порекла ), потрошачи  доживњавајукао  производ  посебних  квалитета, 
које  други  производи  те  врсте  не  поседују . Очување  оваквихпроизвода  и  њихова  заштита  
од  великог  су  националног  интереса, а  што  је  Град  и  препознао . Мером  подршке  прераде  
на  поњопривредном  газдинству  омогућиће  се  произвођачима , који  често  имају  врло  добре  
и  квалитетне  производе  да  их  повоњније  прераде  и  лласирају  на  тржиште , као  и  грађење  
тржишне  препознатњивости  које  је  од  великог  значаја  за  понећање  и  стабилност  продаје . 
То  самим  тим  утиче  и  на  раст  дохотка  поњопривредних  газдинстава  и  њихову  економску  
одрживост. Из  тог  разлога  he Град  ставити  акценат  на  приближавање  произвођача  - 

прерађивача  из  сеоских  средина  купцима  у  граду  или  обрнуто  -приближавање  купаца  из  
Градскогјезгра  ка  произвођачима  на  селу. 

2.5.2. Цил,еви  мере: Оппти  цил) мере  запјтита  ознаке  географског  порекла  је  
обезбеђивање  препознатл)ивости  заштићеног  производа  на  тркишту  и  директне  везе  
производа  са  одређеним  географским  подручјем , која  му  даје  додатну  вредност . 
Специфични  цињ  је  могућност  да  производ  постигне  вишу  цену  и  боњу  позицију  на  
домаћем  и  међународном  тржијлту . Мера  подршке  прераде  на  поњопривредном  
газдинству  има  за  цињ; Повоњнију  прераду  и  пласман  на  тржиште  сопствених  
поњопривредних  производа ; Повезивање  и  приближавање  произвођача  и  крајњих  
потрошача  пол)опривредних  производа; Стварање  визуелне  препозігатњивости  и  
идентитета  одређених  поњопривредних  производа ; Употnуњавање  туристичке  понуде  
Новог  Сада; Успоставњање  поверења  између  потрошача  и  произвођача . 
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2.5.3. Веза  мере  са  националјјим  програмима  за  рурални  развој  и  поопривреду : 
Обе  мсре  су  у  директној  вези  са  мером  6.3.2. Подстицаји  за  лодршку  инвестицијама  у  
цилу  подизања  конкурснтности  у  смислу  додавања  вредности  кроз  прераду, увођење  и  
сертификацију  система  квалитета  хране, органских  производа  и  производа  са  ознаком  
географског  порекла  у  оквиру  нПРР  2018-2020. двоструко  финансирање  ћс  се  
онсмогућити  условима  који  ће  бити  у  Јавном  позиву  који  ће  расписати  Градска  управа, 
односно  подносилац  захтева  ће  бити  у  обавези  да  достави  потврду  да  није  користио  
средства  по  истом  основу  од  других  нивоа  власти. 

2.5.4. Крајњи  корисници : Код  мере  3аштита  ознаке  географског  порекла  крајњи  
корисници  су  физичка  или  правна  лица, овлашћени  корисници  ознака  гсографског  
порекла  полопривредних  производа  са  територије  Града  Новог  Сада. Код  мсре  Подршка  
преради  на  газдинству  и  маркетинг  производа  крајњи  корисници  су: физичко  лице  
носилац  комерцијалног  породичног  полопривредног  газдинства ; предузетник ; правно  
лице; правно  лице  регистровано  у  складу  са  законом  којим  се  уређују  удружења . 

2.5.5. ЕкоІІомска  одрживост: 3а  реализацију  ових  мера  није  потребно  подносити  
бизнис  план  или  пројекат  о  економској  одрживости  улагања  и  није  предвиђено  утврђи-
вање  економске  одрживости  полопривредних  газдинстава . 

2.5.6. Општи  критеријуми  за  кориснике: Код  мере  3аштита  ознаке  географског  
порекла  општи  критеријум  је: да  корисник  (физичко  лице) има  регистровано  полопри -
вредно  газдинство  уписано  у  Регистар  полопривредних  газдинстава  са  активним  
статусом  на  територији  Града  Новог  Сада; да  корисник  (правно  лице) буде  регистован  у  
АПР-у  са  активним  статусом  на  територији  Града . Код  мере  Подршка  преради  на  
газдинству  и  маркетинг  производа  општи  критеријум  је: да  корисници  имају  
регистровано  Газдинство  или  удружење  на  територији  Града  Новог  Сада. 

2.5.7. Специфичјји  критеријуми : Код  мере  Заштита  ознаке  географског  порекла  
специфични  критеријум  је: да  корисник  има  заклучен  уговор  са  акредитованом  
сертификационом  организацијом  о  вршењу  контроле  и  сертификације  производа  са  
ознаком  географског  порекла . Код  мере  Подршка  прсради  на  газдинству  и  производње  
вина  специфични  критеријуми  су: да  су  подносиоци  захтева  полопривредници  - 

произвођачи  и  прерађивачи  воћа, поврћа, грожђа  и  вина, - произвођачи  традицио -
налних  производа ,- произвођачи  из  органске  производње , - произвођачи  који  имају  
сертификате  квалитета  хране. У  сврху  разграничења  са  условима  из  ИПАРД  програма  у  
Републици  Србији  неопходно  је  увести  следеће  специфичне  критеријуме : у  сектору  
прераде  воћа  и  маркетинга , прихватливи  корисници  су  предузећа  са  прихватливим  
инвестицијама  до  49.999,00 евра; у  сектору  прераде  воћа  и  маркетинга , прихватливи  
корисници  су  предузећа  са  прихватливим  инвестицијама  до  49.999,00 евра; у  сектору  
прераде  грожђа  и  маркетинг  корисник  мора  бити  уписан  у  Виноградарски  регистар  у  
складу  са  3аконом  о  вину  ( Службени  гласник  РС , бр.  41!09 и  93/12) са  максималним  
расположивим  капацитетима  годишње  производње  вина  до  19.999 литара  на  крају  
инвестиције , а  којије  уписан  у  Регистар  винарија  у  складу  са  3аконом  о  вину  ( Службени  
гласник  РС , бр.  41/09 и  93/12). 



2.5.8. Листа  ипвестиција  у  оквиру  мере: 

Шифра  
иввестиције  

Назив  иввестиције  

304.2 Подршка  за  заuтиту  географског  порекла  производа  
304.5.3.4 Набавка  опреме  за  пријем  воћа, іоврћа  и  грожђа, као  и  прераду, пуњење  и  

паковање  њиховихпроизвода  
304.5,3.5 Набавка  опреме  за  производњу  вина, ракија  и  других  алкохолних  пића, као  и  

опреме  задегустациове  сале  
304.5.3.9 Маркетннг  производа  

2.5.9. Критеријуми  селекције : 

Редни  број  Тип  критеријума  за  избор  да!Не  Бодови  
Критеријуми  селекције  се  не  примењују  при  реализацији  ове  мере , с  
обзиром  на  то  даније  предвиђено  рангирање  потенцијалних  корисника . 
Мера  се  спроводи  до  утрошка  средстава . 

не  

2.5.10. Интензитет  помоћи : Интензитет  помоћи  за  заштиту  географског  порекла  је  до  
100% прихватњивих  трошкова . За  меру  Подршка  на  газдинству - прерада  воћа  и  поврћа  на  
газдинству  и  маркетинг , производња  вина  и  маркетинг , износ  подстицаја  је  до  90 % без  
ПДВ  у  односу  на  укупну  вредност  прихватњивих  трошкова . Максимални  износ  подсти-
цаја  поједном  кориснику  ове  мереје  1.500.000,00 динара. 

2.5.11. И[ дикатори /показаТеЛи : 

Редни  
број  

Назив  показатења  

Укупан  број  поњопривредних  произвођача  који  се  бави  производњом  производа  са  
озваком  географскогпорекла  и  укупна  количина  производа  са  ознаком  географског  
порекла  

2 Број  корисника  који  су  урадили  маркетивг  проіізвода  
3 Укупан  број  поњопривредних  произвођача  који  се  баве  прерадом  поњопривредних  

производа  
4 Укупан  број  произвођача  који  се  баве  производњом  вива  

2.5.12. Административна  процедура : У  цињу  реализације  утврђених  мера  Заштита  
ознаке  географског  порекла, прераде  поњопривредних  производа  на  газдинству  и  
производње  вина, Градска  управа  ће  објавити  јавне  позиве  поњопривредним  
произвођачима  прерађивачима  и  удружењима , а  истасе  спроводи  до  утрошка  средстава . 
Јавни  позиви  биће  објавњени  на  интернет  страници  Града, www.novіѕad.rѕ, u њима  ће  
бити  утврђени  услови , начин  коришћења  подстицајних  средстава , потребна  конкурсна  
документација , као  и  рок  за  подношење  пријава . Право  учешћа  на  конкурсу  имају  
искњучиво  овлашћени  корисници  ознака  географског  порекла  поњопривредних  
производа  са  територије  Града  Новог  Сада, прерађивачи  поњопривредних  производа  на  
газдинству  са  територије  Града  Новог  Сада  и  произвођачи  вина  са  територије  Града  
Новог  Сада. Поднете  пријаве  разматра  Комисија  коју  образујеГрадоначелник 5  а  чине  је  
прсдседник  и  два  члана. Комисија  разматра  благовремене  пријаве  и  сачињава  предлог  



24 

одлука, док  коначне  одлуке  о  избору  доноси  Градоначелник . Са  изабраним  овлашћеним  
корисницима  ознакс  географског  nорекла, прерађивачима  полопривредних  производа  на  
газдинству  и  произвођачима  вина  закњучује  се  уговор  којим  се  уређују  међусобна  права  и  
обавезе  изабраггих  учесника  и  Града. 

2.6. Назив  и  піифра  мере: 402 Подстицаји  за  промотивне  активности  у  поњопривреди  
и  руралном  развоју. 

2.6.1. Образложењс : Одрживи  развој  поњопривреде  и  руралних  подручја  захтева  да  
буде  заснован  на  праћењу  нових  технологија , стручном  усавршавању  и  едукацији . 
Поњопривредни  произвођачи  и  сеоско  становништво  све  теже  успевају  да  самостално , без  
икакве  стручне  помоћи , примењују  иновације  у  производњи . Ова  мера  је  у  складу  са  
националном  Стратегијом , односно  са  поставњеним  националним  и  локалним  приори-
тетима . Стицања  нових  знања  на  студијским  путовањима , посетама  сајмовима , изло?кбама  
и  манифестацијама  и  радионицама  биће  усмерена  на  потенцијалне  произвођаче , како  би  
се  подигла  свест  и  унапредило  знање  из  области  полопривреде , извршила  селекција  и  
евиденција  произвођача , организација  и  институција  из  области  поњопривреде  које  ће  
приступити  пројекту  органске  и  контролисане  полопривредне  производње , затим  на  
постојеhе  произвођаче  из  области  органске  и  контролисане  производње , на  поњопри -
вредне  произвођаче  - овлашћене  кориснике  ознаке  географског  порекла , као  и  на  остале  
поњопривредне  произвођаче . Резултате  информативних  активности  полопривредни  
произвођачи  ће  користити  за  дали  рурални  развој  на  подручју  Града  Новог  Сада! 

2.6.2. Цилеви  мере: Мера  треба  да  допринесе  развоју  поњопривреде , одрживом  
развоју , побоњшању  биодиверзитета . Специфични  цињеви  предвиђене  мере  односе  се  на  
повећање  стручног  знања  и  вештина  полопривредних  произвођача , примену  нових  
технологија  и  знања, јачање  каnацитета  за  прихватање  знања  кроз  развијање  свести  и  
мотивисаности  за  образовање . 

2.6.3. Веза  мере  са  националіјим  програмима  за  рурални  развој  п  поњопривреду : 
Није  примевЈbиво. 

2.6.4. Крајњи  корисјјици : Крајњи  корисници  средстава  инвестиције  Информативне  
активности  (сајмови , манифестације , студијска  путовања, радионице ) су  Град  Нови  Сад, 
научне  установе  као  и  рефернтне  институције  за  едукацију  nолопривредних  произвођача  
и  поњопривредни  произвођачи . 

2.6.5. Економска  одрживост : 3а  реализацију  ове  мере  није  потребно  подносити  бизнис  
план  или  пројекат  о  економској  одрживости  улагања . 

2.6.6. Општи  критсријуми  за  кориснике : За  инвестицију  информативне  актив iгости : 
сајмови , изло)кбе, штампа, манифестације , студијска  путонања  корисвик  мора  бити  
регистрован  код  надлежног  органа , односно  уписан  у  одговарајући  регистар . 



25 

2.6.7. Специфич iiи  критеријуми : Крајњи  крисници  средстава  за  информативне  
активности : сајмови, изложбе, манифестације , студијска  путовања  и  радионице  треба  да  
имају  закњучен  уговор  са  Градом  о  међусобним  правима  и  обавезама  на  реализацији  мере  
за  унапређење  развоја  ортанске  поњопривредне  производње  на  територији  Града  Новог  
Сада  за  2022. годину  или  доказ  да  је  поњопривредни  произвођач  узео  учешће  на  
радионицама  и  манифестацијама . 

2.6.8. Листа  инвестјјција  у  оквиру  мере: 

Шифра  
ин  вести  ц  иј  е  

Назив  инвестиције  

402. 1 Информативне  активности : сајмови , изложбе , манифестације , студијска  путовања  

2.6.9. Критеријуми  селекције: 

Редни  
број  

Тип  критеријума  за  избор  да/Не  Бодови  

3а  меру  Информативне  активност u сајмови , изложбе, маНифестације , 
студијска  путовања  критеријум  је  ,,најнижа  понуђен  цена или економски  
најповолнија  понуда ,а  у  складу  са  важећим  прописима . 

не  

2.6.10. Интензитет  помоћи: Градска  управа  део  мере  која  се  односи  на  спровођење  
информативних  активности  финансира  до  0О%. 

2.6.11. Индикатори /показатењн : 

Редни  број  Назив  показатела  
Број  студијских  посета  и  учегнћа  на  сајмовима  

2 Број  гптам nаних  примерака  промо-материјала  

2.6.12. АдминисТративна  пр0цедур2: У  цињу  реализације  утврђене  мере  Подстицаји  
за  промотивне  активности  у  поњопривреди  и  руралном  развоју , Градска  управа  спроводи  
поступак  јавне  набавке  у  складу  са  Законом  о  јавним  набавкама  (,,Сл. гласник  рС  број  
124/12). Градска  управа  на  основу  добијене  сагласности  од  страііе  Градоначелника  Града  
доноси  Одлуку  о  покретању  поступкајавне  набавке , као  и  Решење  о  образовању  Комисије  
која  ће  разматрати  конкурсну  документацију , односно  пристигле  понуде . Потом , Градска  
управа  објавњује  Позив  за  упућивање  понуда , које  ће  Комисија  проценити , након  чега  
доноси  Одлуку  о  избору  најповоњнијег  понуђача  са  којим  се  закњучује  Уговор  о  
међусобним  правима  и  обавезама . 
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јјј  ИДЕНТИФИКАЦИОНА  КАРТА  

Табсла: Општи  подаци  и  показатели  

Назив  показатења  Вредност, опис  показатења  
Извор  

податка  н  
година  

опшТи  ПОДАЦИ  
Административни  и  географски  положај  

Аутономна  покрајина  Војводина  рзс  
Регион  Регион  Војводине  рзс* 

Област  Јужнобачка  област  рзс* 

Град  или  општина  гра,д  рзс* 

Површина  702,7 Км  рзс* 

Број  насења  15 рзс* 

Број  катастарских  општина  !8 рзс* 

Број  подручја  са  отсжаним  условима  рада  упоњоприареди  
(ГЈОУРП ) 

4 (сремска  села) 

демографски  nоказатеи  

Број  становника  34L625 рзс** 

Број  домаћинстава  ! 28876 рзс* 

Густина  насењсности  (број  становника!површина, kм2) 480 ст/kгп1  

Промена  броја  становника  20!1:2002(2011/2002*!00 - !00) 0,83% рзс** 

- у  руралним  подручјимаАП /ЈЛС  0,83% рзс** 

Становништво  млађе  од  15 година  (%) =39% рзс** 

Становништво  старије  од  65 година  (%) 20% рзс** 

гlросечна  старост  40, І  година  рзс* 

Индекс  старења  ! 05 рзс* 

Без  ціколске  спреме  и  са  непот nунuм  основнимобразовањем  (%) !,5 % (без  иіколске  сnреме) 
4.5% (са  непотлуним  основним  
образовањем ) 

рзс* 

Основно  образовање  (%) 1 4 % рзс* 

Средње  ебразовање  (%) 53 % рзс* 

Више  и  високо  ебразовање  (%) 7 % (више  образовање) и  20% 

(ви  со  ко  образ  овање) 

рзс+ 

Поњоnривредно  становн uштво  у  укуnном  бројустановника  (%) 2,5 % Процена  

ПриродііІі  услови  
Рењеф  (равни tјарски , брежуњкасти , брдски ,планински ) Равничарски  (са  бачке  стране) 

и  бре)куњкасто -брдски  са  
(сремске  стране) 

Интерни  

Преовлађујући  nедолошки  типови  земњишта  ибонитетна  класа  Алувііјалне  терасе, лесне  
заравни  иинундационе  равни  
класа  (іі-V) 

Иiiтерни  

Клима  (умерено-континенталЕІа , субпланинска .) Умереноконтннентална  и  
кон  ти  н  е  нтал  н  а  

Интерни  

Просечна  коли1iина  nадавина  (мм) 512,60 мм  Интерни  
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Средња  годипјња  температура  (оС) ј  226°С  Интерни  
Хидрографија  (површинске  и  подземне  воде) Река  дунав-канајі  дтд  и  Мали  

бачки  канал,рукавци , меандри , 
подземне  воде, мочваре  

Интерни  

ПовріuиІІа  под  шумом  (ha) 5!234,45 ha 55-6О% углавном  су  
шуме  тополе,те  врбе  и  јасена  

рзс* 

Поврnіина  год  nіумом  у  укупној  поврјлини  АП/ЈЛС(%) 3,4 % рзс* 

Пошумњене  површине  у  претходној  години  (ћа) 283,2О  ha рзс* 

Посечена  дрвна  маса  (мз) l 82 м3/ ha рзс* 

ПОКАЗАТЕЛИ  РАЗВОЈА  ПОЈћО IЈРИВРЕДЕ  

Стање  ресурса  

Укупан  број  поЈbопривредних  газдинстава : 7!231 рзс*** 

Број  регистрованих  поњопривредних  газдинстава (РПГ): 7.081 Управа  за  
трезор  

- породична  поњопривредна  газдинства  (%) 6.999 

- правна  лица  и  предузетници  (%) 220 

Коришћено  Еіоњопривредно  земњиште  - КПЗ  (ha) 48!500 рзс*** 

Учешће  КПЗ  у  укупној  површини  јЛС  (%) 71% 
Оранице  и  баште , воћњаџи , виногради , ливаде  ипашњаци , 
остало(18) (ћа, %) 

Оранице :90%=43.702hа. баште: 
6%=2.965, ha 
воћњаџи : 4%=1.833 ћа  

рзс*** 

Жита, индустријско  биње, поврће , крмно  биње,остало(!9) (ha, 
%) 

Жита: 90%=43.702ћа, 
Поврће:б%=2.965ћа  
Воће:4%=! .833ћа, 

рзс*** 

Просечна  величина  поседа  (КПЗ) по  газдинству (ћа) 6,93 ћа  рзс*** 

Обухваћеност  поњоііривредног  земњиштакомасацијом  (ha) 56.900 ha Интерн  и  

Обухваћеност  земњишта  неким  видом  удруживања (hа) Видови  удруживања  су  
земњорадничке  задругеи  
удружења  поњогІриврсдНика  

Интерни  

Ерој  поњопривредних  газдинстава  која  наводњавајуКП 3  не  располаже  се  податком  рзс * 

Одводњавана  површина  КПЗ  (ha) ДТД  каналска  мрежа  за  
од  водња  в  ање  

Интерни  

Наводњавана  површина  КПЗ  (ћа) Физичка  лuца 3500ћа  Правна  
лиџа: 1.500ћа  

5.000 ћа  

рзс* 

Површина  гјоњопривредног  земњишта  у  др?кавнојсвојини  на  
територији  ЛП(20) (ћа) 

4.888,3548 Интерни  

Површина  поњопривредног  земњuшта  у  државнојсвој uни  која  се  
даје  у  закуп  (ha): 

3.041,0000 хектара  Интерни  

- физичка  лица  (%) 98,4% Интерн u 
- правна  лнца  (%) ј  ,6% Интерни  
Говеда  свиње  овце  и  козе, живина, кошнице  пчела(број) Говеда:!0,324 грла; свиње : 

64.067 ком.; овце  и  козе : 2.980 
грла ; живuна: 786,800 ком , 

рзс*** 
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Трактори  комбајни , приклучне  машине  (број ) трактори : 4348. комбајни : 415, 
прик. мапј. 25.172 

рзс* 

Полопривредни  објекти  (број ) і 5519 рзс* 

чч, сушаре, стакленици  и  пластеници  (број) хладњаче ; 15, сушаре: 6, 
стакленици  3, пластеници  43. ам  
бари  206 

рзс*** 

Употреба  минералног  ђубрива. стајњака  исредстава  за  заштиту  
биња  (ha, број  ПГ) 

Не  располаже  се  податаком  рзс*** 

Број  чланова  газдинства  и  ста.пно  запослених  нагаздинству : Не  располаже  се  податаком  рзс* 

(на  породичном  ПГ: на  газдинству  правноглица]предузетника ) 
(ћа) 

Г-је  располаже  се  податаком  рзс** * 

Годишњераднејединице (број ) 8 сатидневнои  l5бдана  
(процена ) 

рзс*** 

3емњорадничке  задруге  и  удружењапоњопривредника  (број ) 33= і  2; Удруж.поњоп .=9 Интерни  

Пронзводјhа  поњоіірНврсдІІІІпроизВода (колІІчиНа): 

бињна  производња  (t) 

Кукуруз :I00.420 t пшеница: 
36.772 t јечам : 5.990 t coja: 
42.866 t сунцокрет : 1.525 t 
шећ.репа: 38.560 t улана  репица : 
4,812 t детелина : 469 t ост.крмпо  
биње: 696 t поврће:99.773 t воће: 
30.580 t грожђе: 3.855 

рзс*** 

- сточарска  производња  (t lі t, ком.) 
говеда: 24 фарме  свиње :24 фарме  
козе  и  овце : I 3 фарми  живин . 
фарме: 48. инкубаторске  
станице : 12 

Интерни  

ПОКАЗАТЕЛЗИ  РуРАлНог  РАЗВОЈА  

Рурална  инфраструіпура  
Саобраhајиа  пнфраструкмура  

дужина  путева(kпі) Савремени  коловози=380,59 knі  рзс* 

Поште  и  телефонски  претплатници  (број ) поште :5 ј , -за  број  телеф. 
претплатника  непостоји  податак  

рзс* 

Вод  опривредна  инфраструктура  

домаћинства  прикњучена  на  водоводну  мрежу(број ) домаћинства : 14 l .000 
(дуж.водовод.мреже : 837Км) 

рзс* 

домаћинства  прикњучена  на  канализациону  мрсжу (број ) домаћинства : 125.000 (дужина  
канад .мреже :694 Км) 

рзс* 

Укупне  испуштене  отпа,дне  воде  (хињ.nіз) Процена  у  милионима  м3 16 
милиона  пі 3  

рзс* 

Пречишћене  отпадне  воде  (хињ.пі3) Овдејош е  постоји  технологнја  
запречишћавање  воде  

рзс* 

Еиергепіска  ипфраспіруктура  
Производња  и  снабдеваі bе  електричном  енергијом (број ) 100% територије  ГНС  је  

покривено  електричном  мрежом - 
у)ке  подручје  града,приградска  
насеја  и  викенд  зоЈ-Іа  

Интерни  



ј едсј . 
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Социјатто  ичфрастпруктуро  

Објекти  образовне  инфраструктурс  (број ) 

а) државни  ceІcrop- обр. објекти : основнс  
пјколе=3 8, средње  пјколе= І  б, прсднколско  

детињство =], државни  
вртићи=69 (у  склолу  су  прсдшколског  обр.) 
држав .сект. 124 б) приватни  сектор-обр. 
објекти : основне  школе=4, срсдње  школеј 3, 
приватни  вртићи 34, приватuн.сект. 51 
укупнодржавни  и  приватни  обр. сектор= 192 

џ) у  оквиру  високог  образовања  постојн  10 
државних  факултета  и  7 факултета  у  приватном  
сектору  

рзс* 

Број  становника  наједног  лекара  Процена: 224 ст.на  једног  лекара  рзс* 

Број  корисника  социјалне  заштите  12.100 - податак  Центра  за  социјални  рад  Гl-јС  рзс* 

дивсрзификација  руралне  економијс  
3аііослени  у  сеісгорима  поњопривредс , шумарстван  
водоприврсде  (број ) 

l .595 р3с* 
рзс*** 

Газдинства  која  обавњају  друге  профитабилне  
активности (30) (број ) 

-Газдинства  сс  баве  поњопривредном  и  не  
обавњају  другс  профитабилне  активности  

рЗс * 

Туристи  и  nросечан  број  ноћења  туриста  на  
територији  Ап/Јлс  (број ) 

Број  туриста : 134.267; од  тога: ломаћи  туристи  
64.369, страни : 69.898; бр.ноћсња: 335.738; 

рзс* 

Трансфер  знања  и  информација  
Поњопривредна  саветодавна  стручна  служба (да]не) да  Интерни  

гlоњопривредна  га3динства  укњучена  усаветодавни  
систсм  (број ) 

Постоји  присуство  Рпг  на  саветодавним  
семинарима , прсдавањима  и  радионицама  

пссс  

датум  и  место М.п! Потпис  овланјћеног  лица  у  АП/ЈЛС  

Објавњивањс  програіа  

Овај  програм  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објавњивања  у  Службеном  листу  
Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈЛ  
АуТОноМНл  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САдА  
Број : З-19/2022-ј  
29. април  2022. године  
НОВИ  САД  
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