
 

Образац 1 
 
                                                                                                                             

  
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ 

И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 
 ЗА  ОПШТИНУ БАЧКА ТОПОЛА ЗА 2017. ГОДИНУ  

 
I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА 
 

1.1. Анализа постојећег стања 
 

1.1.1. Географске и административне карактеристике 
 
Општина Бачка Топола налази се у Војводини, Република Србија, у средишњем делу 
Бачке. Територија општине граничи се са седам војвођанских општина – на северу са 
општином Суботица, на североистоку са општином Сента. На истоку са општном Ада, 
на југоистоку са општином Бечеј, на југу са општином Мали Иђош, на југозападу са 
општином Кула и на Западу са општином Сомбор. 
Општина Бачка Топола има неправилан облик са дужом осом правца северозапад-
југоисток. Територија општине заузима површину од 596 км², што чини 6,46% 
територије Бачке и 2,77% територије Војводине.  
Према попису становништва из 2011.године, општина Бачка Топола има 33.321 
становника. 
Карактеристика бачкотополског простора је његов „копнени“ карактер – удаљен је од 
Дунава и Тисе, а нема непосредну везу ни са Великим бачким каналом. Из централног 
положаја овог простора између Тисе и Дунава произилази да је бачкотополски простор 
одувек био транзитна територија у правцу исток-запад, али и у правц север-југ. 
Општина Бачка Топола и данас има веома повољан саобраћајно-географски положај. 
Кроз њу пролазе међународни пут Е-75 и међународна железничка магистрала 
Будимпешта-Суботица-Београд. Ту се укрштају и асфалтни путеви регионалног значаја 
Сента-Сомбор и Бечеј-Бајмок и велики број локалних путева који имају значај у 
повезивању двадесет три насеља Општине с друштвеним и административним центром 
– градом Бачком Тополом. 
Бачкотополска општина има 23 насеља организованих кроз 15 месних заједница. 
 

1.1.2. Природни услови и животна средина 
 
Геоморфолошке карактеристике 
Сва насељена места у општини Бачка Топола лоцирана су у северном делу Бачке, на 
централном делу Бачке лесне заравни. 
На територији општине Бачка Топола надморске висине се крећу од 93-125 m. 
Брежуљци и интерколинске депресије дају терену валовит изглед. Поменути облици 
имају правац север-југ, односно, нагињу правцу северозапад-југоисток. Највише се 
истичу округле, дугуљасте, а присутне су интерколинске депресије неправилног 
облика и крецу се од 100-300 m, у пречнику. Конфигурација самог терена условила је и 
морфологију насеља. 
 
Геолошке карактеристике 



 

Геолошка проучавања данашњег подручја Бачка Топола започета су крајем 19-ог века. 
На основу досадашњих геолошких истраживања установљено је да испод квартарних 
наслага постоје врло моћне наслаге терцијера чија се дебљина од Дунава према истоку 
постепено повећава. Подлогу терцијарних наслага чине мезозојске формације, 
магматске стене и веома старе палеозојске творевине. У геолошком погледу ово је 
лесно подручје, створено у другој половини миленијума. Терен је састављен од фине 
ситне субаерске прашине која је прекривена хумусним слојем дебљине 40-80 cm. 
Дебљина лесне наслаге износи 10 m. На лесном одсеку јасно се види смеђа зона која 
нас упућује да је лес наталожен у два маха. За време стварања ове смеђе зоне клима је 
била влажна и богатија флором. Каснијим захлађењем дошло је до навејавања горњег 
слоја леса, који је по времену настанка млађи од доњег слоја. Због мењања климе на 
овом млађем лесу формирао се горњи хумусни слој. 
 
Општина Бачка Топола, као и читава северна Бачка, сиромашна је водом. На основу 
досадашњих истраживања подземних вода утврђено је да хидрогеолошки колектори 
могу да задовоље садашње потребе водоснабдевања становништва и индустрије. 
Међутим, коришћење ових вода за потребе пољопривреде (наводњавање) превзилази 
реалне могућности хидрогеолошких колектора. Површинске воде су такође оскудне. 
Постоји мали број површинских токова који су сиромашни водом, а већина њих током 
летњег дела године пресуши. Криваја би пружала изузетне могућности за развој 
биљног и животињског света, а свакако би била и богатија рибом да није приметно 
загађење, проузроковано упуштањем непречишћених отпадних вода са сточних фарми 
на простору кроз који протиче. Обале, као и само корито, запуштени су и загађени 
чврстим отпадом бацањем свакојаког смећа.  
Територија општине Бачка Топола налази се на педолошким творевинама формираним 
на лесној тераси и лесном платоу. Ове геоморфолшке творевине условиле су и 
формирање више типова земљишта. 
 
Површинске воде 
Криваја је, после Дунава и Тисе, највећи површински водоток у Бачкој. Највећи део 
своје долине Криваја је усекла у Бачку лесну зараван, а мањи у Бачку лесну терасу. 
Природни почетак Криваје налази се на пустари Павловац, југозападно од Суботице. 
Настаје од седам мањих водотока. Криваја од свог настанка до Бачке Тополе тече 
према југу, а од Бачке Тополе скреће на запад и тај правац задржава до Бајше. Од 
Бајше скреће према истоку, а затим ка југоистоку и тај правац задржава све до 
Србобрана, протичући западном ивицом Малог Иђоша и исочном ивицом Ловћенца и 
Фекетића. Криваја прима са десне стране веће притоке-канале (Широка долина, Велика 
долина и Дубока долина) које имају правац северозапад-југоисток. Дужина Криваје од 
изворишта до ушћа износи 65 km. Међутим, природни ток Криваје је за 48 km 
вештачки продужен према северу до државне границе. Прокопавање је извршено ради 
одводњавања бара из предела Златни крај и Таванкута. Од државне границе прокопан 
је мањи канал до језера код Кумбаје у Мађарској у дужини од 8 km. Карактеристично 
за ток Криваје је њена релативно велика ширина у односу на дубину, тромост, односно 
спорост протицања и изразито меандрирање, што је последица малог протока и 
конфигурације терена. Река протиче кроз пољопривредне површине, а њен појас 
карактерише и недостатак зеленила дуж тока. Обале су углавном обрасле трском и 
другим барским биљем. Максимални водостај је у пролеће и у јесен, а минимални у 
лето.  Зобнатичко језеро је изграђено 1976.године , у најнижем делу долине Криваја, 
између Бачке Тополе и Карађорђева. Језеро је формирано подизаљем земљане бране у 
дужини од 296 m и висине 7m. Укупна површина језера је 250 ha, дужина 5,2 km, а 



 

највећа ширина 700 m. Укупна запремина језера је 4.800,000 m³ воде. Језеро се храни 
водом из горњег тока Криваје, подземном водом и атмосферским падавинама. Поред 
Зобнатичког, на територији општине Бачка Топола постоје и акумулациона језера код 
Старе Моравице, Пачира, Светићева као и код насеља Панонија.  
 
Подземне воде 
Подземне воде сачињавају воду која лежи у порозном земљишту до првог 
вододржљивог слоја. Највеће пространство заузимају у стенама са интергрануларном 
порозношћу. Фреатска издан се храни инфилтрацијом атмосферских падавина, 
инфилтрацијом воде из Зобнатичког језера и притицањем воде из виших лесних и 
пешчаних предела. У прошлости је фреатска издан била најважнији снабдевач водом 
људи и стоке. Вода се захватала помоћу копаних бунара. Фреатске воде су 
неуједначеног квалитета и често се у једном насељу јављају сасвим неочекивани 
параметри. Воде најчешће имају повишен садржај гвожђа, велику тврдоћу, повећан 
садржај нитрата и нитрита. Поред тога, ове воде су подложне бактеријолошком 
загађењу, јер поред мале дубине постоји велики број загађивача које ствара човек. 
 
Термоминералне воде 
Појава термоминералне воде у општини Бачка Топола условљена је сложеним 
геолошким саставом терена и постојањем раседа. Постојање термоминералне воде у 
Бачкој Тополи утврђено је још у 19-ом веку (1892.године) . Садашњи термални извор 
откривен је 1976-те године у Венусу који се налази у склопу спортско-рекреационог 
центра у Бачкој Тополи. Минерална вода из овог извора припада категорији јаче 
минерализованих натријум-хидрокарбонатних јодних и сулфидних хомеотерми. Ова 
вода може да се користи за купање, али и као допунско средство при лечењу неких 
хроничних реуматских оболења. 
 
Хидротехничке мелиорације (наводњавање и одводњавање) 
На подручју општине постоји традиција примене наводњавања обрадивих 
пољопривредних површина у производњи повртарских и ратарских култура. Подручје 
општине пружа максимално покривање са системима за наводњавање с обзиром на 
могућност обезбеђења довољне количине воде, ниво подземне воде, урађен терен са 
каналском мрежом и др.  
Одводњавање сувишних вода дренажом или путем отворених мелиоративних канала у 
најближе реципијенте (Кривају и канал ДТД), је у ранијим периодима решено у 
потпуности. Међутим, током времена ова мрежа одводних канала није довољно 
одржавана, па се мора планирати њихово редовније одржавање уз могућност изградње 
нових или измештање постојећих траса. На подручју општине Бачка Топола, не 
постоји потреба за одводњавањем пољопривредних површина, већ напротив, свака 
количина влаге је добро дошла са аспекта пољопривредне производње и обраде 
земљишта. Изградњом акумулација „Зобнатица“, „Панонија“ , „Пачир“, „Стара 
Моравица“ и „Светићево“ створене су могућности за наводњавање належућих 
пољопривредних површина, а поред ове основне намене, отварају се и могућности 
обезбеђења биолошког минимума у водотоковима на подручју у критичним сушним 
периодима, као и за развој туризма, спорта и рекреације. 
 
Климатске карактеристике 
На територији општине Бачка Топола констатована је континентална клима. У току 
године изражена су четири годишња доба. Пролеће и јесен су пролазна доба и одликују 



 

се варирањем дневних температура. Лето ја скоро стално топло, док је зима хладна и 
снеговита. 
Температура ваздуха - Средње годишње температуре ваздуха имају такав ток да је 
најхладнији месец у години јануар -2,5°С, а најтоплији јули са 21,2°С. 
Средња годишња температура је 10,8°С, а средња температура у вегетационом периоду 
је 20,6°С. Годишња амплитуда је 24°С. 
Мразеви су доста честа појава. Први мразеви се појављују у другој половини октобра, а 
ретко када и крајем септембра. Последњи мразеви се јављају у априлу, а ређе у мају. 
Према томе мразева има 6-7 месеци током године. 
Облачност и осунчавање - Просечна годишња облачност у општини Бачка Топола 
износи 5,6 десетина. На основу средњих месечних вредности облачност се креће 3,8-
7,8 десетина. Највећа облачност је у децембру (7,8 десетина), јануару (7 десетина), 
новембру (6,8 десетина), а најмања у августу (3,8 десетина), септембру (4,3 десетина), 
јулу и октобру (4,5 десетина). 
Падавине - Просечна вредност годишње висине падавина за Општину износи 592 тт. 
Највећу просечну вредност висине падавина имају јули 74 тт и јуни 66 тт. Најсувљи су 
март 31 тт и октобар 32 тт. 
Киша се углавном излучује у виду сипећих киша и пљускова. Сипеће кише су корисне 
за биљке, међутим, дуготрајне сипеће кише претерано влаже земљиште услед чега се 
успорава раст биљака, сазревање плодова или наступају трајна оштећења. Поред тога 
долази до интезивног спирања земљишта, стварања ерозије. Уопште велике количине 
падавина доводе до прекомерне влажности земљишта које погоршава услове аерације 
и размене гасова. 
 

Стање и трендови у руралном подручју 
 

1.1.3. Демографске карактеристике и трендови 
 
На основу утврђених биодинамичких карактеристика популације, досадашнјих 
развојних тенденција, планираних мера демографске политике, као и прогнозираног 
привредног и укупног друштвеног развоја, у периоду 2002-2021.год. за општину Бачка 
Топола прогнозиран је благ пад укупног броја становника. Не треба очекивати да ће 
ово смањење популације значајније реметити укупан развој.Значајнији ће бити утицај 
квалитета становништва, јер негативни природни прираштај значи његово старење, 
погоршавање виталних карактеристика и у дужем периоду проблеме обезбеђивања 
довољног броја радно способног становништва.  
 

1.1.4. Диверзификација руралне економије 
 
Диверзификација је употпуњавање или проширивање производног или продајног 
асортимана укључивањем нових производа и услуга који се разликују од 
досадшњих.Ти нови производи и услуге нуди се на другим сегментима тржишта, 
произведени су на другачијем производном процесу, примена и начин употребе нових 
производа и услуга су другачији  од постојећих. 
Да би се обезбедили услови за брже запошљавање и пораст прихода становништва 
(већине сеоских насеља), веома важан развојни приоритет треба да буде развој малих и 
средњих предузећа.Значајни просторни и сировински потенцијали сеоских насеља, као 
и не довољно ангажована радна снага треба да се активира обезбеђењем услова за 
развој прерађивачких капацитета мањег обима (нарочито прерада пољопривредних 
производа, услужне делатности итд.), чиме би се обезбедио и бржи трансфер 



 

становништва из примарних делатности. Интензивирањем привредног и укупног 
развоја Општине ангажоваће се највећи део контигента радно способног становништва. 
Избор делатности је релативно широк и оне се могу сврстати у неколико група: 
oдгајивачке, прерађивачке делатности, занатство и личне услуге и домаћа радиност. 
Одгајивачке делатности се могу организовати у релативно кратком року:гајење 
лековитог биља, узгој цвећа и украсног биља, пчеларство, производња печурака итд. 
Избор прерађивачких делатности првенствено треба базирати на пољопривреди 
односно извршити избор производа за којима постоји тржња на тржишту. 
Развој занатства и личних услуга треба подстицати првенствено у правцу развоја 
дефицитарних заната у функцији задовољавања потреба становништба и привреде овог 
подручја, као и у функцији развоја туризма. 
Развој домаће радиности (као основне или допунске делатности становништва) треба 
да је у сарадњи са носиоцима развоја туризма, како би израда предмета била у 
функцији развоја туризма. 
 

1.1.5. Рурална инфраструктура 
 
Апсолутни приоритет у коришћењу средстава општине треба да буде изградња руралне 
инфраструктуре. Нереално је очекивати било какав економски напредак или 
инвестиције као ни останак људи на селу у колико не постоје основни услови за живот 
као што су стабилно електрична напајања, доступна вода, изграђена пристојна путна 
мрежа, комуникације или решен проблем канализације. Ови трошкови су велики 
нарочито у руралним пределима где је мали број становника. Због тога, често студије 
оправданости инвестирања у руралну средину показују да је то изузетно скупа 
инвестиција по глави становника. Међутим не треба никад да се постави дилема о 
дугорочној оправданости овог улагања. Потребе су велике и зато је јако важно 
изградити систем одлучивања о приоритетима за реконструкцију или изградњу 
заснованим на реалним потребама исказаним од самих становника и на 
транспарентним критеријумима. 
Улагање у инфраструктуру је велики задатак за општину и зато је потребно у што је 
већој могућој мери истражити могућност кофинансирања.Потенцијални кофинансијери 
могу бити министарства и донатор. 
 

Показатељи развоја пољопривреде 
 

1.1.6. Пољопривредно земљиште 
 
Пољопривредно земљиште захвата 89,45% територије општине Бачка Топола и 
највећим делом се користи за ратарску производњу, међутим, како макроекономске 
неизвесности не омогућавају да се до 2029. године прецизније дефинишу потребе 
индустрије, грађевинарство, саобраћаја, енергетике, рударства и других привредних 
активности за простором, потребно је прихватити чињеницу да ће се те потребе 
претежно подмиривати на рачун рационалнијег и потпунијег искоришћавања већ 
раније преузетог пољопривредног земљишта. Према попису из 2012. године, 3.419 
газдинстава обрађује 49.378 ha, а од тога се наводњава 2.377 ha. 
На подручју општине Бачка Топола матични супстрат чине лес и алувијалне творевине. 
У зависности од тога земљиште се у овој општини дели на два основна подтипа: 
иницијално земљиште на лесу и иницијално земљиште на алувијалним творевинама. 
У општини Бачка Топола се може издвојити пет различитих земљишта: чернозем 
карбонатни, ливадска црница карбонатна, чернозем и ливадска црница, дилувијално-



 

алувијални наноси карбонантни и бескарбонантни и ридска црница песковита 
карбонатна и бескарбонатна.Чернозем и ливадска црница у структури земљишта 
учествују са 93%, што значи да скоро целу територију општине чини земљиште 
природно погодно за пољопривредну производњу. 
 

1.1.7. Вишегодишњи засади 
 
Општина Бачка Топола располаже са 162 ha воћњака и 52 ha винограда. Према 
подацима добијеним на основу пописа пољопривреде из 2012.године у општини Бачка 
Топола 357 пољопривредних газдинстава бави се воћарством, и то гајењем јабуке на 9 
ha , крушке на 14 ha, брескве на 2 ha, кајсије на 62 ha, вишње на 11 ha, шљиве на 37 ha, 
ораса на 8ha, лешника на 11 ha, а остале воћне врсте на 8 ha . 
 

1.1.8. Сточни фонд 
 
Општина Бачка Топола располаже са 202 ha коришћених ливада и пашњака. Под 
крмним биљем налази се око 1.502 ha површине од чега је највише заступљена луцерка 
(1.039 ha), затим детелина (273 ha) и кукуруз за силажу (171 ha). Према попису 
пољопривреде има 1.423 објекта за смештај говеда (са смештајним капацитетом од 
19.345), затим 3.484 објекта за смештај свиња (са смештајним капацитетом 170.000), 
1.732 објекта за смештај кокошака и 661 објекат за смештај остале стоке.  
У општини Бачка Топола има око 11.767 говеда, око 114.188 свиња, 6.401 овца, 1.299 
коза, 291 коњ, 2.011 кошница и остало. 
  

1.1.9. Механизација, опрема и објекти 
 
Према подацима пописа пољопривреде 2012.године у општини Бачка Топола има 160 
једноосовинских трактора (155 старије од 10 година), двоосовинских трактора има 
2.635 (2.347 старије од 10 година). На територији општине има 396 комбајна ( 371 
старији од 10 година). Остала пољопривредна механизација:  
503 берача кукуруза, 1.863 плуга, 757 тањирача, 1.023 дрљаче, 843 сетвоспремача, 51 
ротофреза, 937 растурача минералног ђубрива, 367 растурача стајњака, 960 сејалица, 
1.045 прскалица, 2.204 приколице и 498 косилица. 
Механизација је застарела и императив је модернизација механизације. Опрема је 
такође углавном застарела. Пописом је утврђено да у општини има 26 сушара 
капацитета 3.882 m³, 50 објеката за силажу капацитета 40.446 m³ и 8 хладњача 
капацитета 1.747 m³. 
 

1.1.10. Радна снага 
 
Од укупно 3.419 газдинстава у општини на 2.805 газдинстава је стално запослено једно 
до два лица, на 549 газдинстава је стално запослено три до четири лица, на 40 
газдинстава је запослено пет до шест лица, а на 25 газдинстава је запослено седам и 
више лица. 
Сезонска радна снага се на породичним газдинствима запошљава са 174 годишњих 
радних јединица, а на газдинствима правних лица са 75 радних јединица.  
Управници на газдинствима су већином мушкарци који управљају са 2.703 газдинства, 
у односу на жене које су управници на 716 имања. 
 
 



 

1.1.11. Структура пољопривредних газдинстава 
 
У општини Бачка Топола регистровано је 3.419 пољопривредних газдинстава, која 
располажу са 49.378 ha земљишта. 
Регистрованих газдинстава која располажу са мање од 1 ha има 775, са површином 
између 1-2 ha има их 468, са површином између 2-5 ha има их 756, површина између 5-
10 ha 471, површина између 10-20 ha 313, површина између 20-30 ha 125, између 30-50 
ha 116, између 50-100 ha 109, и преко 100 ha има 42 газдинства. 
Када је сточарство у питању, према попису из 2012. године имамо 2568 газдинстава са 
мање од 4 условна грла, 382 газдинства са 5-9 условних грла, 174 газдинства са 10-14 
условних грла, 82 газдинства са 15-19 условних грла, 154 газдинства са 20-49 условних 
грла, 28 газдинстава са 50-99 условних грла, 21 газдинство са 100-499 условних грла и 
10 газдинстава са преко 500 условних грла. 
 

1.1.12. Производња пољопривредних производа 
 
У општини Бачка Топола површине под поврћем, бостаном и јагодама износе 378 ha, 
под индустријским биљем 6.842 ha, под житима и махунаркама 37.784 ha , под крмним 
биљем 1.502 ha, под воћнацима 162 ha и под виноградима 52 ha. 
 

1.1.13. Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника 
 
У општини Бачка Топола постоје два модела удруживања пољопривредних 
произвођача: удруживање кроз задруге и удруживање кроз пољопривредна удружења. 
По подацима АПР-а регистровано је осам земљорадничких задруга, од којих су седам 
активне а једна је у стечају. Најзначајнија је ЗЗ „Бачка“.  
У општини постоји 15 удружења пољопривредних произвођача.  
 

1.1.14. Трансфер знања и информација 
 
Пољопривредна стручна служба има важну улогу у подизању општег знања и примени 
одговарајуће технологије гајења биљака и животиња, менаџменту производње, 
стандарда и регулатива Европске уније на одабраним и другим пољопривредним 
газдинствима, у едукацији пољопривредних произвођача давањем препорука и 
стручних савета, организовањем семинара, радионица и издавање стручних 
публикација, као и низом других активности којима омогућава унапређење 
пољопривредне производње. 
У ПСС је запослено 6 саветодаваца које за послове саветодавства финансира 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Саветодавне 
услуге се не наплаћују. 
Општи циљеви рада ПСС су подизање општег нивоа знања и информисаности 
пољопривредних произвођача. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА 
И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

 
       
Табела 1. Мере директних плаћања  
 

Ред
ни 
бро
ј 

Назив мере 
Шифра 
мере 

Планирани 
буџет за 
меру  
(укупан 
износ по 
мери у 
РСД) 

Износ 
подстицаја 
по 
јединици 
мере 
(апсолутни 
износ у 
РСД) 

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

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

1. Регреси 100.1 1.200.000  100% 15.000 
 УКУПНО   1.200.000  
 
Табела 2. Мере кредитне подршке 
 

Ред
ни 
бро
ј 

Назив мере 
Шифра 
мере 

Планирани 
буџет за 
меру  
(укупан 
износ по 
мери у 
РСД) 

Износ 
подстицаја 
по 
јединици 
мере 
(апсолутни 
износ у 
РСД) 

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

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

1. Кредитна подршка 100.2 2.200.000  75% 30.000 
 УКУПНО   2.200.000  
 
       Табела 3. Мере руралног развоја 
 

Редн
и 
број 

Назив мере 
Шифр
а мере 

Планирани буџет 
за меру (укупан 
износ по мери у 
РСД) 

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

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

1. 

Инвестиције у 
физичку 
имовину 
пољопривредних 
газдинстава  
 

101 450.000 100% 30.000 

2. 
Управљање 
ризицима 

104 2.750.000 40% 30.000 

 УКУПНО   3.200.000 
 
 



 

       Табела 4. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања,  мера 
кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја: 
 

Ред
ни 
бро
ј 

Назив мере Шифра мере 

Планирани 
буџет за 
меру 
(укупан 
износ по 
мери у РСД) 

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

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

1. 

Суфинансирање 
трошкова 
ветеринарских 
услуга и набавке 
лекова, вакцина и 
витамина за 
одгајиваче говеда 
и свиња  

603 2.700.000 100% 30.000 

2. 
Суфинансирање 
закупа пијачног 
простора 

604 700.000 100% 12.000 

 УКУПНО   3.400.000 
           
       Тaбела 5. Табеларни приказ планираних финансијских средстава 
 

Буџет 
Вредност 
у РСД  

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС  планираних за реализацију 
Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја 

10.000.000 

Планирана средства за директна плаћања  1.200.000 
Планирана средства за кредитну подршку 2.200.000 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја   3.200.000 

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

3.400.000 

 
1.1.15. Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике након примене 

Програма 
 
Корисници  мера  подршки су регистровани пољопривредни произвођачи и задруге. 
Циљ наведених мера подршке из овог програма јесте повећати број пољопривредних 
осигурања, повећати број сточара, односно проширити постојећи сточни фонд, 
подршка у финансирању набавке опреме, механизације,  као и очување односно 
повећање виталности и здравственог стања стоке  на територији општине Бачка 
Топола. Ове мере олакшавају и поступак уматичења животиња.   
  

1.1.16. Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 

 



 

Информисање потенцијалних корисника о мерама подршке и о могућностима које 
програм пружа вршиће се путем локалних медија, web sajta општине и директним 
информисањем пољопривредних произвођача. 

 
1.1.17. Мониторинг и евалуација/надзор реализације 

 
Имајући у виду број грла у општини, опремљеност газдинстава, у смислу машинског 
парка и опреме, као и ниво удруживања пољопривредника у задруге или удружења, 
након спроведених мера подршке стећи ће се увид у промену стања на овим пољима, 
те ћемо имати јасну слику о постигнутим резултатима и о ефикасности мера.  
 
 

II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА(2) 

 

2.1. Назив и шифра мере: Регреси 100.1 
 

2.1.1. Образложење 
 

У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/13, 142/14 и 103/2015), АП и ЈЛС могу да утврђују мере које се односе на 
директна плаћања за регресе за репродуктивни материјал и то за вештачко 
осемењавање. Ова мера је у складу са националном Стратегијом пољопривреде и 
руралног развоја Републике Србије за период 2014–2024. године. 
Ова мера је  у складу и националном и локалном аграрном политиком и предстаља 
подршку локалним пољопривредним газдинствима у постизању циља развоја 
сточарства и повећања сточног фонда. 
 

2.1.2. Циљеви мере 
 

Реализација ове мере позитивно утиче на економски и социјални развој руралне 
средине: 

- подизање конкурентности производње и стварање тржишно одрживог 
произвођача; 

- обезбеђивање услова за уравнотежен развој говедарства; 
- јачање вертикалне интеграције у производњи млека и меса; 
- подизање стандарда живота у руралној средини и пољопривредних произвођача 

кроз повећање и стабилност дохотка пољопривредних газдинстава. 
 

2.1.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој 
 

Није применљиво обзиром да није усвојен НПРР. 
 

2.1.4. Крајњи корисници 
 

Крајњи корисници мере су регистровани пољопривредни произвођачи. 
 

2.1.5. Економска одрживост 
 

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



 

 
2.1.6. Општи критеријуми за кориснике 

 
Општи критеријуми за коришћење средстава по овој мери су: 

- корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у 
Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом на територији 
општине Бачка Топола; 

- корисник  са пребивалиштем и производњом на територији општине Бачка 
Топола; 

- потврда надлежног општинског органа о измиреним обавезама на име локалних 
јавних прихода 
 

2.1.7. Специфични критеријуми 
 

Специфични критеријуми за коришћење средстава по овој мери су: 
- рачун, фискални исечак или други веродостојни финансијски докуменат  са 

таксативним навођењем врсте услуга, односно добара и износима истих, са 
датумом издавања у периоду од 01.01.2017. године до дана подношења захтева  

 
2.1.8.  Листа инвестиција у оквиру мере 

 

Шифра Назив инвестиције 

100.1.1 регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 

 
2.1.9.  Критеријуми селекције 

 
Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се 

средства одобравају по редоследу пријема потпуних захтева  до утрошка средстава.  
 
 

2.1.10.    Интензитет помоћи 
 

Интензитет помоћи је 100% од укупних трошкова, а највише до 15.000,00 
динара по кориснику.  
 

2.1.11.  Индикатори - показатељи 
 
Редни 
број 

Назив показатеља 

1. 
број подржаних газдинстава за регрес за репродуктивни материјал (вештачко 
осемењавање) 

 
2.1.12.  Административна процедура 

 
Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе, која ће објавити конкурс 
пољопривредним произвођачима и исти се спроводи до утрошка опредељених 
средстава.  



 

 
Локална самоуправа ће објавити конкурс за подношење захтева и спровести широку 
кампању информисања, конкурс ће бити објављен на сајту општине Бачка Топола 
www.btopola.org.rs, огласној табли општине Бачка Топола, огласним таблама месних 
заједница и у Службеном листу општине Бачка Топола.  
 
Достављени захтеви ће бити административно проверени од стране локалне 
самоуправе у смислу комплетности, административне усаглашености и 
прихватљивости. Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су, биће финансирани 
до висине средстава према конкурсу за подношење захтева. 
 
Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима у складу са условима који су 
раније прописани. Детаљне административне провере се спроводе пре одобравања 
захтева ради утврђивања да ли је потпун, поднет на време и да ли су услови за 
одобравање захтева испуњени.  
 
Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима конкурса ће бити 
прегледани по редоследу њиховог пристизања. Средства се одобравају по редоследу 
пријема потпуних захтева до утрошка средстава. 
 
Са изабраним пољопривредним произвођачима закључије се уговор којим се уређују 
међусобна права и обавезе изабраних корисника и Општине. 

 
 

2.2. Назив и шифра мере: Кредитна подршка 100.2 
 

2.2.1. Образложење 
 

У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/13, 142/14 и 103/15), јединице локалне самоуправе  могу да утврђују мере 
које се односе на кредитне подршке. Кредитна подршка ће се реализовати 
суфинансирањем камата за пољопривредне кредите. 
Пољопривреда је делатност у којој се ангажује велика количина новчаних средстава 
сваке године, било да се ради о улагању у репроматеријал, нове засаде, основно стадо, 
наводњавање и остале инвестиције. Констатни извори финансирања су не само 
предуслов за повећање производње, већ и за одржавање постојећег нивоа производње. 
Свако комерцијално пољопривредно газдинство које жели успешно да послује, 
пољопривредни кредит види као могућност обезбеђења готовог новца и повећања 
профита. Међутим, тренутно банке не препознају мала и средња газдинства, која 
доминирају на територији наше општине, као озбиљне клијенте, већ као клијенте са 
већим степеном ризика. Поред високих каматних стопа јавља се и неусклађеност 
рокова отплате са роковима прилива средстава на пољопривредним  газдинствима и 
неусклађеност грејс периода са врстом производње, односно инвестицијом. Додатни 
проблем је и начин обезбеђења кредита, јер су  хипотеке на објектима у руралним 
подручјима често неприхватљиво средство обезбеђења. 
Ова мера је  у складу и националном и локалном аграрном политиком.  
Кредитна подршка путем суфинансирања камате за пољопривредне кредите 
представља меру којом се пољопривредним газдинствима омогућава лакши приступ 
коришћењу кредита код пословних банака и фондова и на тај начин се стварају 
повољнији економски услови за обезбеђење неопходних импута за постојећу 



 

производњу и за инвестиционе активности за започињање и унапређење 
пољопривредне производње.  
 

2.2.2.  Циљеви мере 
 
Позитиван утицај на стабилност дохотка пољопривредних газдинстава и раст 
конкурентности уз прилагођавање захтевима тржишта, повећање дохотка на 
пољопривредним газдинствима су општи циљеви ове мере, а модернизација 
производње и  унапређивање квалитета производа са могућношћу укључивања у шеме 
квалитета (заштита географских ознака итд.), повећање површине под засадима и 
другим културама, повећање сточног фонда, представљају специфичне циљеве. 
 

2.2.3.  Веза са мерама Националног програма за рурални развој 
 

Није применљиво обзиром да није усвојен НПРР. 
 

2.2.4.   Крајњи корисници 
 
Крајњи корисници мере су регистровани пољопривредни произвођачи. 
 

2.2.5.  Економска одрживост 
 

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

2.2.6. Општи критеријуми за кориснике 
 

Општи критеријуми за коришћење средстава по овој мери су: 
- корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у 

Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом на територији 
општине Бачка Топола; 

- корисник  са пребивалиштем и производњом на територији општине Бачка 
Топола; 

- потврда надлежног општинског органа о измиреним обавезама на име локалних 
јавних прихода 

 
2.2.7.  Специфични критеријуми 

 
Специфични критеријуми за коришћење средстава по овој мери су: 

- закључен уговор о пољопривредном кредиту са банком 
- потврда банке о износу камате која доспева за наплату у 2017-ој години у 

периоду од 01.01.2017 до 31.12.2017. године 
- план отплате кредита 

 
2.2.8.  Листа инвестиција у оквиру мере 

 

Шифра Назив инвестиције 



 

100.2.1 суфинансирање камата за пољопривредне кредите 

 
2.2.9.  Критеријуми селекције 

 
Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се 

средства одобравају по редоследу пријема потпуних захтева  до утрошка средстава.  
 

2.2.10.    Интензитет помоћи 
 

 Интензитет помоћи је 75% од укупне камате која доспева за наплату у 
2017. години, а највише до 30.000,00 динара по кориснику.  
 

2.2.11.  Индикатори - показатељи 
 
Редни 
број 

Назив показатеља 

1. број корисника кредитних линија са суфинансираном каматом  
 

2.2.12.  Административна процедура 
 

Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе, која ће објавити конкурс 
пољопривредним произвођачима и исти се спроводи до утрошка опредељених 
средстава.  
 
Локална самоуправа ће објавити конкурс за подношење захтева и спровести широку 
кампању информисања, конкурс ће бити објављен на сајту општине Бачка Топола 
www.btopola.org.rs, огласној табли општине Бачка Топола, огласним таблама месних 
заједница и у Службеном листу општине Бачка Топола.  
 
Достављени захтеви ће бити административно проверени од стране локалне 
самоуправе у смислу комплетности, административне усаглашености и 
прихватљивости. Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су, биће финансирани 
до висине средстава према конкурсу за подношење захтева. 
 
Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима у складу са условима који су 
раније прописани. Детаљне административне провере се спроводе пре одобравања 
захтева ради утврђивања да ли је потпун, поднет на време и да ли су услови за 
одобравање захтева испуњени.  
 
Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима конкурса ће бити 
прегледани по редоследу њиховог пристизања. Средства се одобравају по редоследу 
пријема потпуних захтева до утрошка средстава. 
 
Са изабраним пољопривредним произвођачима закључије се уговор којим се уређују 
међусобна права и обавезе изабраних корисника и Општине. 
 

 

 



 

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

 
2.3.1.  Образложење 

 
Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава омогућују раст 
конкурентности. Ова мера омогућава да пољопривредна газдинства повећају 
продуктивности и конкурентности као и да унапреде квалитет производње.   
Сектором сточарства доминира велики број газдинстава са ниским интензитетом 
производње чији је циљ унапређење и побољшање квалитета сточарских производа, 
специјализација у производњи меса са фокусом на гајење свиња, говеда и оваца, као и 
побољшање продуктивности. Природан простор за унапређење овчарства у општини је 
дат због квалитетних пашњака и потребе за квалитетним проширењем сточног фонда.  
  

2.3.2. Циљеви мере 
 

Општи циљеви: стабилност дохотка пољопривредних газдинстава, повећање 
производње, побољшање продуктивности и квалитета производа, раст конкурентности 
уз прилагођавање захтевима домаћег и иностраног тржишта; усклађивање са 
правилима ЕУ, њеним стандардима, политикама и праксама. 
  

2.3.3.  Веза са мерама Националног програма за рурални развој 
 

Није применљиво обзиром да није усвоје НПРР. 
 

2.3.4.  Крајњи корисници 
 

Крајњи корисници мере су регистровани пољопривредни произвођачи. 
 

2.3.5. Економска одрживост 
 

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

2.3.6.  Општи критеријуми за кориснике 
      
Општи критеријуми за коришћење средстава по овој мери су: 

- корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у 
Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом на територији 
општине Бачка Топола; 

- корисник  са пребивалиштем и производњом на територији општине Бачка 
Топола; 

- потврда надлежног општинског органа о измиреним обавезама на име локалних 
јавних прихода 
 

2.3.7.  Специфични критеријуми 
 

- закључен уговор о купопродаји приплодних грла – овнова, (датум уговора мора 
да буде у периоду од 01.01.2017. године до дана подношења захтева) 

- рачун или фискални исечак или други веродостојни финансијски документ 



 

- уверење о пореклу приплодних грла – овнова, пасош или уврење о уматиченом 
грлу 
 

2.3.8.  Листа инвестиција у оквиру мере 
 
 
 

Шифра 
инвестиције 

Листа потенцијалних инвестиција у оквиру мере 

Сектор  
Месо 

101.2.1. 
набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња 
товних раса 

 
2.3.9.  Критеријуми селекције 

 
Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства 
одобравају по редоследу пријема потпуних захтева  до утрошка средстава.  
 

2.3.10.    Интензитет помоћи 
 

Интензитет помоћи је 100% од укупне купопродајне цене приплодних грла - овнова, а 
највише до 30.000,00 динара по кориснику.  
  

2.3.11.  Индикатори – показатељи 
 

Редни 
број 

Назив показатеља 

1 укупан број подржаних пројеката 

2 укупан број уматучених оваца од наредне године 

 
2.3.12.  Административна процедура 

 
Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе, која ће објавити конкурс 
пољопривредним произвођачима и исти се спроводи до утрошка опредељених 
средстава.  
 
Локална самоуправа ће објавити конкурс за подношење захтева и спровести широку 
кампању информисања, конкурс ће бити објављен на сајту општине Бачка Топола 
www.btopola.org.rs, огласној табли општине Бачка Топола, огласним таблама месних 
заједница и у Службеном листу општине Бачка Топола.  
 
Достављени захтеви ће бити административно проверени од стране локалне 
самоуправе у смислу комплетности, административне усаглашености и 
прихватљивости. Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су, биће финансирани 
до висине средстава према конкурсу за подношење захтева. 
 
Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима у складу са условима који су 
раније прописани. Детаљне административне провере се спроводе пре одобравања 
захтева ради утврђивања да ли је потпун, поднет на време и да ли су услови за 
одобравање захтева испуњени.  
 



 

Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима конкурса ће бити 
прегледани по редоследу њиховог пристизања. Средства се одобравају по редоследу 
пријема потпуних захтева до утрошка средстава. 
 
Са изабраним пољопривредним произвођачима закључије се уговор којим се уређују 
међусобна права и обавезе изабраних корисника и Општине. 
 

 

2.4. Назив и шифра мере: Управљање ризицима 104 
 

2.4.1. Образложење 
 
У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/13, 142/14 и 103/15), ЈЛС могу да утврђују мере које се односе на 
Обнављање пољопривредног производног потенцијала нарушеног елементарним 
непогодама и катастрофалним догађајима и увођење одговарајућих превентивних 
активности у виду осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и 
животиње. Ова мера је  у складу са Националном Стратегијом пољопривреде и 
руралног развоја Републике Србије за период 2014–2024. године. На територији 
општине Бачка Топола имамо учесталу појаву града због чега пољопривредници 
осигуравају своје усеве. Од кључне је важности да пољопривредници препознају 
потребу за разним врстама осигурања, те је стога важно субвенционисати 
пољопривредна осигурања. 
  

2.4.2. Циљеви мере 
 

Реализација ове мере позитивно утиче на економски и социјални развој руралне 
средине:  

- подизање конкурентности производње и стварање тржишно одрживог 
произвођача; 

- боље коришћење расположивих ресурса;  
- подизање стандарда живота у руралној средини и пољопривредних произвођача 

кроз повећање и стабилност дохотка пољопривредних газдинстава. 
 

 
2.4.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије 

(НПРР) 
 

Није применљиво обзиром да није усвојен НПРР. 
 

2.4.4. Крајњи корисници 
 
Крајњи корисници мере су регистровани пољопривредни произвођачи. 
 

2.4.5. Економска одрживост 
 

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

2.4.6. Општи критеријуми за кориснике 



 

 
Општи критеријуми за кориснике по овој мери: 

- корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у 
Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом на територији 
општине Бачка Топола  

- предмет осигурања се налази на територији општине Бачка Топола 
- корисник  са пребивалиштем и производњом на територији општине Бачка 

Топола; 
- потврда надлежног општинског органа о измиреним обавезама на име локалних 

јавних прихода 
 

2.4.7. Специфични критеријуми 
 

Специфични критеријуми за коришћење средстава по овој мери су: 
- закључен уговор о осигурању са осигуравајућом организацијом , 
- потврда осигуравајуће организације о износу премије осигурања без урачунатог 

пореза, која доспева за наплату у 2017-ој години у периоду од 01.01.2017. до 
31.12.2017. године  
 

2.4.8. Листа инвестиција у оквиру мере 
 

Шифра 
Инвестиције 

Назив инвестиције 

104.3 
осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и 
животиња 

 
2.4.9. Критеријуми селекције 

 
Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства 
одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава.  
 

2.4.10. Интензитет помоћи 
 

Интензитет помоћи за полисе осигурања од штета на усевима,  плодовима, 
вишегодишњим засадима, расадницима и животињама износи 40% од висине премије 
осигурања без урачунатог пореза на премију, а највише до 30.000,00 динара  
 

2.4.11. Индикатори/показатељи 
 
Редни 
број Назив показатеља 

1. величина осигураних површина у ha од штета на усевима,  плодовима, 
вишегодишњим засадима, расадницима 

2. број осигураних грла  

3 укупан број  подржаних газдинстава за регрес премије осигурања за усеве, 
плодове, вишегодишње засаде,  расаднике и животиње 

 



 

2.4.12. Административна процедура 
 

Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе, која ће објавити конкурс 
пољопривредним произвођачима и исти се спроводи до утрошка опредељених 
средстава.  
 
Локална самоуправа ће објавити конкурс за подношење захтева и спровести широку 
кампању информисања, конкурс ће бити објављен на сајту општине Бачка Топола 
www.btopola.org.rs, огласној табли општине Бачка Топола, огласним таблама месних 
заједница и у Службеном листу општине Бачка Топола.  
 
Достављени захтеви ће бити административно проверени од стране локалне 
самоуправе у смислу комплетности, административне усаглашености и 
прихватљивости. Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су, биће финансирани 
до висине средстава према конкурсу за подношење захтева. 
Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима у складу са условима који су 
раније прописани. Детаљне административне провере се спроводе пре одобравања 
захтева ради утврђивања да ли је потпун, поднет на време и да ли су услови за 
одобравање захтева испуњени.  
 
Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима конкурса ће бити 
прегледани по редоследу њиховог пристизања. Средства се одобравају по редоследу 
пријема потпуних захтева до утрошка средстава. 
 
Са изабраним пољопривредним произвођачима закључије се уговор којим се уређују 
међусобна права и обавезе изабраних корисника и Општине. 

 

2.5. Назив и шифра мере: Суфинансирање трошкова ветеринарских услуга и 
набавке лекова, вакцина и витамина за одгајиваче говеда и свиња 603 

  
2.5.1. Образложење 

 
У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник 
РС“, бр. 10/13, 142/14 и 103/15), АП и ЈЛС могу да утврђују мере које се односе на 
врсте мера које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања и у оквиру мера 
руралног развоја. Ова мера је  у складу са Националном Стратегијом пољопривреде и 
руралног развоја Републике Србије за период 2014–2024. године. На територији 
општине Бачка Топола говедарство и свињарство су сигнификантне гране сточарства. 
У циљу одрживог развоја ових грана потребно је водити рачуна о биолошким и 
здравственим особинама животиња јер од тога зависи њихова продуктивност, а самим 
тим и одрживост целе производње.  

 
2.5.2. Циљеви мере 

 
Реализација ове мере позитивно утиче на развој говедарства:  

- подизање конкурентности производње и стварање тржишно одрживог 
произвођача; 

- обезбеђивање услова за уравнотежен развој; 
- повећање броја грла; 
- побољшање здравствених особина животиња;  



 

- подизање стандарда живота у руралној средини и пољопривредних произвођача 
кроз повећање и стабилност дохотка пољопривредних газдинстава; 

- подизање конкурентности пољопривредних газдинстава  која имају највише 15 
грла говеда – старија од 24 месеца или 30 грла крмача  
 

2.5.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије 
(НПРР) 

 
Није применљиво обзиром да није усвојен НПРР. 
 

2.5.4. Крајњи корисници 
 

Крајњи корисници мере су регистровани пољопривредни произвођачи. 
 

2.5.5. Економска одрживост 
 

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

 
2.5.6. Општи критеријуми за кориснике 

 
Општи критеријуми за коришћење средстава по овој мери су: 

- корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у 
Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом на територији 
општине Бачка Топола  

- корисник  са пребивалиштем и производњом на територији општине Бачка 
Топола; 

- потврда надлежног општинског органа о измиреним обавезама на име локалних 
јавних прихода 

 
2.5.7. Специфични критеријуми 

 
Специфични критеријуми за коришћење средстава по овој мери су: 

- потврда надлежне ветеринарске станице о евидентираном бројном стању грла 
говеда односно свиња (подаци о газдинству), не старија од месец дана од дана 
подношења захтева  

- рачун, фискални исечак или други веродостојни финансијски докуменат  са 
таксативним навођењем врсте услуга, односно добара и износима истих, са 
датумом издавања у периоду од 01.01.2017. године до дана подношења захтева  

 
2.5.8. Листа инвестиција у оквиру мере 

 

Шифра 
Инвестиције 

Назив инвестиције 

603 
суфинансирање трошкова ветеринарских услуга и набавке лекова, 
вакцина и витамина за одгајиваче говеда и свиња 

 
2.5.9. Критеријуми селекције 

 



 

Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства 
одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава.  
 

2.5.10. Интензитет помоћи 
 

Интензитет помоћи је 100% од укупних трошкова, а највише до 30.000 динара по 
кориснику, за пољопривредна газдинства која имају највише 15 грла говеда – старија 
од 24 месеца односно 30 грла крмача.   
 

2.5.11. Индикатори/показатељи 
 
Редни 
број Назив показатеља 

1. број третираних грла 

 
2.5.12. Административна процедура 

 
Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе, која ће објавити конкурс 
пољопривредним произвођачима и исти се спроводи до утрошка опредељених 
средстава.  
 
Локална самоуправа ће објавити конкурс за подношење захтева и спровести широку 
кампању информисања, конкурс ће бити објављен на сајту општине Бачка Топола 
www.btopola.org.rs, огласној табли општине Бачка Топола, огласним таблама месних 
заједница и у Службеном листу општине Бачка Топола.  
 
Достављени захтеви ће бити административно проверени од стране локалне 
самоуправе у смислу комплетности, административне усаглашености и 
прихватљивости. Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су, биће финансирани 
до висине средстава према конкурсу за подношење захтева. 
Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима у складу са условима који су 
раније прописани. Детаљне административне провере се спроводе пре одобравања 
захтева ради утврђивања да ли је потпун, поднет на време и да ли су услови за 
одобравање захтева испуњени.  
 
Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима конкурса ће бити 
прегледани по редоследу њиховог пристизања. Средства се одобравају по редоследу 
пријема потпуних захтева до утрошка средстава. 
 
Са изабраним пољопривредним произвођачима закључије се уговор којим се уређују 
међусобна права и обавезе изабраних корисника и Општине. 
 
 

2.6.  Назив и шифра мере: Суфинансирање закупа пијачњег простора 
604. 

 
2.6.1. Образложење 

 



 

У општини Бачка Топола релативно је велик број пољопривредних произвођача који 
своје производе продају на градској пијаци у Бачкој Тополи. Неким пољопривредним 
произвођачима то је једини приход коју остваре. Кроз ове мере финансираће се 
трошкови закупа пијачњег простора произвођачима општине Бачка Топола.  
 

2.6.2.  Циљеви мере 
 
Циљ мере је олакшати могућност присутности на локалним пијачним тезгама кроз 
покривање дела трошкова годишњег пијачног простора.  
 

2.6.3.   Веза са мерама Националног програма за рурални развој 
 
Није примењиво обзиром да није  усвојен НПРР  
 

2.6.4.   Крајњи корисници 
 
Крајњи корисници мере су регистровани пољопривредни произвођачи. 

 
2.6.5.   Економска одрживост 

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

2.6.6.  Општи критеријуми за кориснике 
 

- корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у 
Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом на територији 
општине Бачка Топола  

- корисник  са пребивалиштем и производњом на територији општине Бачка 
Топола; 

- потврда надлежног општинског органа о измиреним обавезама на име локалних 
јавних прихода 

 
2.6.7.  Специфични критеријуми 

 
- уговор о закупу пијачног простора за 2017. годину 
- потврда о измиреним обавезама за закуп пијачног простора за 2017. годину или 

рачун или фискални исечак 
 

2.6.8. Листа инвестиција у оквиру мере 
 

Шифра 
Инвестиције 

Назив инвестиције 

604 суфинансирање закупа пијачног простора 

 
 
 
 



 

2.6.9. Критеријуми селекције 
 

Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, већ се средства 
одобравају по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка средстава.  
 

2.6.10. Интензитет помоћи 
 

Интензитет помоћи је 100% од укупних трошкова, а највише до 12.000 динара по 
кориснику.   
 

2.6.11. Индикатори/показатељи 
 
Редни 
број Назив показатеља 

1. број подржаних корисника 

 
2.6.12. Административна процедура 

 
Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе, која ће објавити конкурс 
пољопривредним произвођачима и исти се спроводи до утрошка опредељених 
средстава.  
 
Локална самоуправа ће објавити конкурс за подношење захтева и спровести широку 
кампању информисања, конкурс ће бити објављен на сајту општине Бачка Топола 
www.btopola.org.rs, огласној табли општине Бачка Топола, огласним таблама месних 
заједница и у Службеном листу општине Бачка Топола.  
 
Достављени захтеви ће бити административно проверени од стране локалне 
самоуправе у смислу комплетности, административне усаглашености и 
прихватљивости. Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су, биће финансирани 
до висине средстава према конкурсу за подношење захтева. 
Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима у складу са условима који су 
раније прописани. Детаљне административне провере се спроводе пре одобравања 
захтева ради утврђивања да ли је потпун, поднет на време и да ли су услови за 
одобравање захтева испуњени.  
 
Захтеви који стигну комплетни, благовремено и у складу са условима конкурса ће бити 
прегледани по редоследу њиховог пристизања. Средства се одобравају по редоследу 
пријема потпуних захтева до утрошка средстава. 
 
Са изабраним пољопривредним произвођачима закључије се уговор којим се уређују 
међусобна права и обавезе изабраних корисника и Општине. 
 
 
 
 
 
 



 

III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТA 
 
Табела : Општи подаци и показатељи  

Назив показатеља 
Вредност, 
опис 
показатеља 

Извор 
податка и 
година 

ОПШТИ ПОДАЦИ 
Административни и географски положај   
Аутономна покрајина АП 

Војводина 
рзс* 

Регион Бачка рзс* 
Област Севернобач

ка 
рзс* 

Град или општина Бачка 
Топола 

рзс* 

Површина 596 km2 рзс* 
Број насеља 23 рзс* 
Број катастарских општина 10 рзс* 
Број подручја са отежаним условима рада у 
пољопривреди (ПОУРП) (14) 

- правилник 

Демографски показатељи 
Број становника 33.321 рзс**2011 
Број домаћинстава  15.329 рзс* 2011 
Густина насељености (број становника/површина, km²) 55,9 ст/км2  
Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 - 
100) 

-12,87 рзс**2011 

- у руралним подручјима АП/ЈЛС -15,07  
 

рзс**2011 

Становништво млађе од 15 година (%) 13,20 % рзс**2011 
Становништво старије од 65 година (%) 18,66 % рзс**2011 
Просечна старост 43,18 рзс*2011 
Индекс старења (15) 135,17 рзс*2011 
Без школске спреме и са непотпуним основним 
образовањем (%) 

16,58  %  рзс*2011 

Основно образовање (%) 26,45 %  рзс*2011 
Средње образовање (%) 46,35 %  рзс*2011 
Више и високо образовање (%) 10,62 %  рзс*2011 
Пољопривредно становништво у укупном броју 
становника (%) 

29,13 %  Процена 

Природни услови   
Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински) равничарски Интерни 
Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна 
класа (16) 

черноземи, 
ливадске 
црнице 

Интерни 

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

Интерни 

Просечна количина падавина (mm) 592 mm Интерни 
Средња годишња температура (оС) 10,8 оС Интерни 
Хидрографија (површинске и подземне воде) 3-10,5 m  Интерни 



 

Површина под шумом (hа) 32,63 ха рзс* 2014 
Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%) 0,05 %  рзс* 2014 
Пошумљене површине у претходној години (hа) нема 

података 
рзс* 2014 

Посечена дрвна маса (m3) нема 
података 

рзс* 2014 

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 
Стање ресурса   
Укупан број пољопривредних газдинстава: 3419 рзс*** 2012 
Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ): 3609 Управа за 

трезор(17) 
- породична пољопривредна газдинства (%) 98,25 %  
- правна лица и предузетници (%) 1,75 %  
Коришћено пољопривредно земљиште  - КПЗ (hа) 49.378 рзс*** 2012 
Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%) 89,45 %  
Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и 
пашњаци, остало(18) (ha, %)  

оранице и 
баште 
48.869 ha – 
98,97 %, 
воћњаци 
162 ha - 0,33 
%, 
виногради 
52 ha – 0,11 
%, ливаде и 
пашњаци 
202 ha – 
0,41 %, 
окућница 91 
ha – 0,18 %, 
расадник 1 
ha – 0,002 
%, остало 1 
ha – 0,002 % 

рзс*** 2012 

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

жита 37.758 
ha – 76,47 
%, 
махунарке 
26 ha – 0,05 
%, 
индустријск
о биље 6842 
ha – 13, 86 
%, поврће, 
бостан, 
јагоде 378 
ha – 0,77%, 
крмно биље 
1.502 ha – 
3,03 %,  

рзс*** 2012 



 

воћне врсте 
162 ha – 
0,33%, 
остало 2710 
ha – 5,49 % 

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha) преко 14 ха рзс*** 2012 
Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом 
(ha) 

 интерни 

Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ha)  интерни 
Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ  51 рзс***2012 
Одводњавана површина КПЗ (ha)  интерни 
Наводњавана површина КПЗ (ha) 2.377 рзс*** 2012 
Површина пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији ЈЛС(20) (ha)  

13.463,2287 
ha 

интерни 

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

12.918,4852 
ha 

интерни 

- физичка лица (%) 
- правна лица  (%) 

39,67 % 
60,33 % 

интерни 

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела (број) говеда 
11.767, 
свиње 
114.188, 
овце и козе 
7.700, 
живина 
482.736, 
кошнице 
пчела 2.011 

рзс*** 2012 

Трактори, комбајни, прикључне машине (број) Трактори 
2.795, 
комбајни 
396, 
прикључне 
машине 
11.051 

рзс*** 2012 

Пољопривредни објекти(21) (број)  за смештај 
стоке 7.300, 
за смештај 
пољопривре
дних 
производа 
3.051, за 
смештај 
пољопривре
дних 
машина и 
опреме 
1.025,          
за силажу 
50 

рзс*** 2012 



 

Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници (број) хладњаче 8, 
сушаре 26, 
стакленици 
6, 
пластеници 
143 

рзс*** 2012 

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

минерално 
ђубриво 
42.472 ha – 
2.192 ПГ, 
стајњак 
7.094 ha – 
1.729 ПГ, 
средства за 
заштиту 
биља 43.058 
ha – 2.351 
ПГ 

рзс*** 2012 

Број чланова газдинства (22) и стално запослених на 
газдинству: 

7095 рзс*** 2012 

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

6307:788 рзс***2012 

Годишње радне јединице (23) (број) 3474 рзс***2012 
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника(24) 
(број) 

8 и 15 интерни 

 Производња пољопривредних производа(25) 
(количина): 

  

- биљна производња (t) 11548 тона 
пшеница 
27957 тона 
кукруз 

рзс* 2014 

- сточарска производња (t, lit, ком.) 9419 тона 
свиње 
440 тона 
говеда 

рзс* 2014 

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 
Рурална инфраструктура 
Саобраћајна инфраструктура   
Дужина путева(26) (km) 142,686 km рзс* 2014 
Поште и телефонски претплатници (број) поште 13, 

телефонски 
претплатниц
и 9361 

рзс* 2014 

Водопривредна инфраструктура   
Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број) 10101 рзс* 2014 
Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број) 1648 рзс* 2014 
Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3) 472 хиљ.m3 рзс* 2014  
Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3) 80 хиљ.m3 рзс* 2014 
Енергетска инфраструктура   
Производња и снабдевање електричном енергијом(27) око 200 ЕПС 



 

(број) трафо 
станица 

Социјална инфраструктура   
Објекти образовне инфраструктуре(28) (број) 24 рзс* 2014 
Број становника на једног лекара  702 рзс* 2014 
Број корисника социјалне заштите 4304 рзс* 2014 
Диверзификација руралне економије   
Запослени у секторима пољопривреде, шумарства и 
водопривреде (29) (број) 

7095 рзс* рзс*** 
2012 

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

171 рзс*** 2012 

Туристи и просечан број ноћења туриста на територији 
АП/ЈЛС (31) (број) 

2849 и 5465 рзс* 2014 

Трансфер знања и информација   
Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не) Да интерни 
Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни 
систем(32) (број) 

400  ПССС 

 
 
13.10.2017., Бачка Топола  Председник општине Бачка Топола 
Датум и место  Кишлиндер Габор с.р. 
 
______________ 
Напомена: 
(1) Уписује се назив аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе која 
подноси  Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја и година за коју се подноси. 
(2) Приликом попуњавања дела Описа планираних мера, прву меру навести под 1, затим 
следећу под 2. и тако редом за сваку планирану меру. За сваку меру која се планира 
потребно је попунити Образложење, Циљеве мере... 
 (3) Навести показатеље садашњег стања сектора који се развија путем мере, везу мере 
са локалним стратешким документом уколико постоји, као и везу са Стратегијом 
пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-2024. године, 
дефинисати сврху и очекиване ефекте ове мере. 
 (4) Навести како ће мера допринети развоју локалне средине, специфичне циљеве 
чијим остварењем се очекује побољшање укупних перформанси пољопривредних 
газдинстава. 
 (5) Навести комплементарност и начин провере двоструког финансирања. 
 (6) Објаснити да ли корисник доказује економску одрживост улагања кроз одређену 
форму бизнис плана. 
(7) Навести које услове треба да испуне подносиоци да би могли да користе 
финансијска средства предвиђена мером. 
 (8) Уколико је циљна група корисника тачно дефинисана навести, ако постоје, 
специфични критеријуми. 
 (9) Навести шифру и назив планираних инвестиција. 
 (10) Предвиђено само за подстицаје који се остварују путем конкурса. 
 (11) Навести минималне и максималне износе подстицаја. 
 (12) Навести на основу којих показатеља/индикатора успеха ће се мерити остварени 
резултати. 
 (13) Навести на који начин ће се спроводити мера. 



 

(14) Навести насељена места која имају статус подручја са отежаним условима рада у 
пољопривреди.  
(15) Однос броја старог (60 и више година) и младог (0-19 година) становништва.  
(16)  Према Правилнику о катастарском класирању и бонитирању земљишта 
(„Службени гласник РС”, број 63/14). 
(17) Организациона јединица Управе за трезор на територији ЈЛС. 
(18) Окућница, расадници и др. 
(19) Цвеће и украсно биље, угари и др. 
(20) Укључујући и утрине и пашњаке који су враћени селима на коришћење. 
(21) Пољопривредни објекти за смештај: стоке, пољопривредних производа на 
газдинству (кошеви за кукуруз, амбари и силоси), и пољопривредних машина и 
опреме.   
(22) Укључујући и носиоца пољопривредног газдинства. 
(23) Јединица мере која представља количину људског рада утрошену за обављање 
пољопривредне делатности на газдинству, односно еквивалент рада једног лица (пуно 
радно време у једној години: 8 сати дневно, 225 радних дана у години).  
(24) Навести број регистрованих задружних организација и удружења пољопривредних 
произвођача, активно функционалних на територији АП/ЈЛС. 
(25) Остварени обим производње најзначајнијих пољопривредних производа на нивоу 
АП/ЈЛС. 
(26) Навести укупну дужину путева на територији АП/ЈЛС (укључујући државне путеве 
I и II реда и општинске путеве). 
(27) Навести број објеката за производњу (хидроелектране, термоелектране и др), 
трансформацију и пренос електричне енергије на територији АП/ЈЛС. 
(28) Установе за децу предшколског узраста, основне и средње школе, високе школе и 
факултети на територији АП/ЈЛС. 
(29) На пољопривредним газдинствима и привредним друштвима, предузећима, 
установама, задругама, организацијама и др. 
(30) Осим пољопривредне, а у вези су са газдинством (нпр. прерада пољопривредних 
производа, рурални туризам, активности у шумарству, обрада дрвета, народна 
радиност, производња енергије из обновљивих извора, узгој рибе и др). 
(31) Домаћи и страни.  
(32) Навести број одабраних пољопривредних газдинстава која се интензивно прате 
више пута годишње и број осталих пољопривредних газдинстава која се укључују у 
саветодавни систем на друге начине, углавном преко учешћа на групним предавањима 
и кроз повремене посете саветодаваца пољопривредним газдинствима.   
РЗС*Публикација „Општине и региони у Републици Србији”, Републички завод за 
статистику, www.stat.gov.rs  
РЗС**Попис становништва 2011. године - Републички завод за статистику, 
www.stat.gov.rs  
РЗС***Попис пољопривреде 2012. године (Књига пописа 1 и Књига пописа 2), 
Републички завод за статистику, www.stat.gov.rs 
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