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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОР У ПЕРИОДУ 2014-2020. 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТ: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

 

                    Акциони план за област: пољопривреда и рурални развој 2014-2016. године 
 

 
 
Приоритет 1. Одрживи привредни раст 

Мера 1.1.1. Развој руралне економије са фокусом на пољопривредну 
производњу  

Назив пројекта Развој хуманог капитала у пољопривредном сектору кроз 
едукације и обуке;  

Циљ пројекта  Стицање нових знања и вештина пољопривредника у 
организовању пољопривредне производње и пласману 
пољопривредних производа (упознавање са новим 
технологијама, сортимeнтима, начинима производње/продаје); 
подизање свести пољопривредних произвођача о значају и 
предностима удруживања; потреби заштите животне средине и 
увођењу органске производње; ширење знања о потреби 
увођења система интегралне производње; припрема 
произвођача за коришћење ИПАРД и других фондова ЕУ и сл. 
 

Кратак опис пројекта Основ развоја свих привредних грана, самим тим и 
пољопривреде, јесу хумани ресурси. Усвајање нових и 
ширење постојећих знања, као и увођење иновација у раду, 
кључни су фактори одрживости свих делатности у условима 
економског глобализма. Како се пољопривреда све више 
обликује према глобалним стандардима, а имајући у виду 
велике климатске промене, то се повећава учешће науке и 
технолошких достигнућа у њеним производним процесима. 
Низак ниво знања и вешина пољопривредних произвођача у 
области нових технологија производње и законитости и 
трендова тржишта,  тренутно спадају у важније ограничавајуће 
факторе даљег развоја наше пољопривреде. 
 

Надлежна 
институција/организација/тело 
за спровођење пројекта 

МПЗЖС Републике Србије; Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство; Град Сомбор, 
Пољопривредна стручна служба Сомбор; 
 

Носиоци пројекта Град Сомбор, Пољопривредна стручна служба Сомбор; РРА 
„Бачка“, удружења пољопривредника; научно истраживачке 
иституције; 
 

Активности на пројекту 
 

Подршка организовању стручних предавања, стручних 
екскурзија (студијских посета ради ширења добрих пракси 
рада), извођењу огледа (заснивање демонстрационих поља), 
обука и сл.;  
Подршка у процесима упостављања менаџмента и 
рачуноводства на газдинствима;  
Подршка у припреми конкурсне документације, подршка у 
процесима конкурисања за фондове ЕУ и сл. 
Подршка умрежавању удружења пољопривредних 
произвођача са научно истраживачким институтима, 
факултетима, школама, пољопривредним стручним службама 
и другим носиоцима знања; 
Промовисање идеје о LEADER приступу као специфичној 
методологији реализације подршке руралном развоју;  
  

Трајање пројекта/ рок за 
извршење 

Континуално 
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОР У ПЕРИОДУ 2014-2020. 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТ: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

 

                    Акциони план за област: пољопривреда и рурални развој 2014-2016. године 
 

Потребни ресурси Инжењери пољопривреде и други стручни кадар, 
простор/земљиште за спровођење едукација/огледа, 
штампарије за публиковање материјала и брошура; 
 

Финансијски план за 
реализацију програма/пројекта  
 

2.000.000,00 РСД; 
Извори: МПЗЖС Републике Србије; покрајински фондови; Град 
Сомбор; фондови ЕУ и сл.; 
 

Очекивани резултати пројекта Повећање конкурентности пољопривредних произвођача, кроз 
већу примену знања и иновација у производњи и пласману; 
Развијена свест произвођача о потреби удруживања; 
постојање еколошке свести; развијена свест о потреби 
увођења стандарда производње;  
Преоријентација натуралних или полунатуралних газдинстава 
ка развојно и мултифункционално оријентисаним тржишним 
газдинствима; 
 

Индикатори  Повећање приноса пољопривредних култура; 
Повећање продаје пољопривредних производа кроз 
унапређена сазнања о каналима пласмана;  
Увођење нових сортимената; раса; производа; 
Већа имплементација и сертификација система безбедности и 
квалитета хране;  
Ширење система органске производње и иинтегралне 
пољопривредне производње; 
Број одобрених пројеката на конкурсима; 
 

Процена ризика Неспремност пољопривредних произвођача да прихватају 
нова знања, вештине и технологије и сл. 
Недовољно информисани произвођачи; 
 

Евалуација Ex Ante, Interim, Ex Post; 
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОР У ПЕРИОДУ 2014-2020. 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТ: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

 

                    Акциони план за област: пољопривреда и рурални развој 2014-2016. године 
 

 
Приоритет 1. Одрживи привредни раст 

Мера 1.1.1. Развој руралне економије са фокусом на пољопривредну 
производњу  

Назив пројекта Унапређење конкурентности биљне производње, кроз раст 
продуктивности и увођење концепта интегралне производње;  

Циљ пројекта  Унапређење продуктивности биљне производње, кроз 
модернизацију и интензивирање производње; 
Промена сетвене структуре, посебно за газдинства са малим 
поседом и већим бројем радно способних чланова; 
Увођење контролисане и сертификоване производње, односно 
система интегралне производње. 
 

Кратак опис пројекта Висока продуктивност у пољопривреди и уведени стандарди 
кроз концепт интегралне (контролисане) производње јесу 
основни предуслови за улазак домаћих пољопривредних 
произвођача на тржиште ЕУ. Висока продуктивност омогућава 
високе приносе и снижавање цене коштања производа, а 
увођење стандарда обезбеђује, не само смањење негативног 
утицаја пољопривреде на животну средину, већ пре свега, 
повећање квалитета производа, чиме они могу постати 
конкурентнији на домаћем и иностраном тржишту. Сертификат 
гарантује потрошачу да је производ здрав и сигуран, да је 
добијен уз контролисану употребу хемијских средстава, да је 
приликом производње вођена брига о заштити животне 
средине, да су испуњени хигијенски, еколошки и социјални 
аспекти производње. Имајући претходно у виду, неопходна је 
подршка (финансијска, правна, логистичка) локалне 
самоуправе инвестицијама у интензивирање и модернизацију 
биљне производње и усвајање концепта интегралне 
производње; 
 

Надлежна 
институција/организација/тело 
за спровођење пројекта 

МПЗЖС Републике Србије; Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински фонд 
за развој пољопривреде; Фонд за развој пољопривреде Града 
Сомбора; 
 

Носиоци пројекта МПЗЖС Републике Србије; Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински фонд 
за развој пољопривреде; Фонд за развој пољопривреде Града 
Сомбора; Пољопривредна стучна служба Сомбор; удружења 
пољопривредника; РРА „Бачка“; 
 

Активности на пројекту 
 

Подршка (финансијска, саветодавна) локалне самоуправе у 
промени сетвене структуре ка већем учешћу: шећерне репе, 
индустријског биља (хмељ, уљана репица, уљана тиква, 
сунцокрет, соја, лековито и ароматично биље), крмног биља, 
семенских усева, поврћа у заштићеном простору и плантажних 
воћњака и винограда у структури коришћеног пољопривредног 
земљишта; 
Суфинасирање или рефундирање дела инвестиционих 
трошкова од стране локалне самоуправе за реализацију 
следећих пројеката:  
(а) изградња пластеника/стакленика и увођење система за 
њихово загревање употребом обновљивих извора енергије;  
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОР У ПЕРИОДУ 2014-2020. 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТ: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

 

                    Акциони план за област: пољопривреда и рурални развој 2014-2016. године 
 

(б) подизање плантажних воћњака са сертификованим садним 
материјалом и винограда са високовалитетним стоним и 
винским сортама грожђа;  
(ц) изградња/набавка складишних капацитета (магацина, 
силоса, хладњача);  
(д) набавка пољопривредне 
механизације/опреме/противградних мрежа/система 
наводњавања и сл.;  
(е) увођење стандарда и концепта интегралне (контролисане) 
производње; 
Субвенционисање дела камата на кредите одобрене 
пољопривредним газдинствима; 
Обезбеђивање финансијских олакшица за ову врсту 
инвестиционих улагања, кроз: смањивање административних 
и комуналних такси, накнада, кроз ефикаснији рад 
администрације и сл.; 
Подршка (правна, саветодавна, финансијска) локалне 
самоуправе пољопривредним газдинствима у припреми 
конкурсне документације за програме/пројекте интензивирања 
и стандардизације биљне производње, а које расписују 
релевантне институције АП Војводине, ЕУ, иностране владе, 
међународне институције и сл; 
Подршка локалне самоуправе пољопривредницима у 
активностима везаним за осигурање усева; 
Успостављање традиционалног награђивања најбољих 
произвођача за високе приносе, достигнут квалитет и сл.;  
 

Трајање пројекта/ рок за 
извршење 

Континуирано  

Потребни ресурси Материјални, финансијски и људски; 
 

Финансијски план за 
реализацију програма/пројекта  
 

4.000.000,00 РСД 
Извори: МПЗЖС Републике Србије; покрајински фондови; 
фонд Града Сомбора; фондови ЕУ и сл.; 
 

Очекивани резултати пројекта Унапређење продуктивности и модернизација биљне 
производње; 
Боље управљање постојећим земљишним ресурсима уз 
заштиту животне средине; 
Повећање конкурентности произвођача на домаћем и 
иностраном тржишту;  
 

Индикатори  Промена сетвене структуре;  
Већи приноси свих усева;  
Повећање профита по хектару пољопривредне површине; 
Контролисана производња са становишта употребе хемијских 
средстава;  
Ублажавање загађења животне средине изазване 
пољопривредним активностима; 
 

Процена ризика Мали проценат специјализованих пољопривредних 
газдинстава због високог тржишног ризика;  
Нестабилност аграрне политике; 
Ниска подршка пољопривредницима из аграрног буџета; 
 

Евалуација Ex Ante, Interim, Ex Post; 
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОР У ПЕРИОДУ 2014-2020. 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТ: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

 

                    Акциони план за област: пољопривреда и рурални развој 2014-2016. године 
 

 
 
Приоритет 1. Одрживи привредни раст 

Мера 1.1.1. Развој руралне економије са фокусом на пољопривредну 
производњу  

Назив пројекта Унапређење сточарске производње; 

Циљ пројекта  Јачање продуктивности и конкурентнсоти произвођача у 
области сточарства и подстицај свих видова сточарске 
производње (говедарство, свињарство, овчарство, козарство), 
као и развој пчеларства. 

Кратак опис пројекта На територији Града Сомбора сточарство је недовољно 
развијено у односу на могућности подручја. Пројекат 
подразумева: проширење сточног фонда и унапређење расног 
састава стоке, изградњу и/или реконструкцију/модернизацију 
малих и средњих фарми, као и њихово регистровање; увођење 
иновација у производњи; изградњу био гас-постројења на 
фармама (енергетски одрживе фарме) и сл.; 

Надлежна 
институција/организација/тело 
за спровођење пројекта 

МПЗЖС Републике Србије; Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство; Покрајински фонд 
за развој пољопривреде; Фонд за развој пољопривреде Града 
Сомбора; 

Носиоци пројекта Град Сомбор; Пољопривредна стручна служба Сомбор; 
удружења пољопривредника;  

Активности на пројекту 
 

Обезбеђење подршке (правне, саветодавне, финансијске) за 
следеће инвестиције: 
(1) проширење сточног фонда и набавку нових грла са 
акцентом на унапређење расног састава стоке;  
(2) изградњу и/или реконструкцију/модернизацију малих и 
средњих фарми (објеката за држање стоке);  
(3) регистрацију фарми; 
(4) увођење иновација у производњи и већу примену 
зоотехничких и зоохигијенских мера у сточарству.  

Трајање пројекта/ рок за 
извршење 

Конинуирано 

Потребни ресурси Материјални, финансијски и људски; 
Финансијски план за 
реализацију програма/пројекта  
 

6.000.000,00 РСД 
Извори: МПЗЖС Републике Србије; покрајински фондови; Град 
Сомбор; фондови ЕУ и сл.; 

Очекивани резултати пројекта Повећање продуктивности и конкурентности произвођача; 
Индикатори  Повећање броја грла стоке и производње меса;  

Побољшање расног састава стоке; 
Боље коришћење ливада и пашњака и већа економска 
валоризација ратарске производње;  

Процена ризика Строги законски прописи у области животне средине када је у 
питању локација фарми, несигурна подршка државе, 
неконтролисан увоз замрзнутог меса и сл. 

Евалуација Ex Ante, Interim, Ex Post; 
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОР У ПЕРИОДУ 2014-2020. 
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Приоритет 1. Одрживи привредни раст 

Мера 1.1.1. Развој руралне економије са фокусом на пољопривредну 
производњу  

Назив пројекта Изградња откупно дистрибутивног центра;  

Циљ пројекта  Јачање тржишности и конкурентности пољопривредних 
произвођача; 

Кратак опис пројекта На територији Града Сомбора организовано тржиште 
пољопривредних производа није довољно развијено: домаћа 
конкуренција је слабог интензитета или/и је она нарушена (тзв. 
„сива“ економија).  
Пројекат подразумева изградњу откупно дистрибутивног 
центра одакле би се производи уједначеног квалитета, кроз 
удружену понуду, пласирали на тржиште;  
 

Надлежна 
институција/организација/тело 
за спровођење пројекта 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство; Град Сомбор; Дирекција за изградњу Града 
Сомбора; 
 

Носиоци пројекта Град Сомбор; Дирекција за изградњу Града Сомбора; РРА 
„Бачка“; 

Активности на пројекту 
 

Избор локације; 
Дефинисање имовинско правних аспеката изградње;   
Дефинисање извора и начина финасирања; 
 

Трајање пројекта/ рок за 
извршење 

Две године (24 месеца) 

Потребни ресурси Финансијски, људски и материјални ресурси; 
 

Финансијски план за 
реализацију програма/пројекта  
 

90.000.000,00 РСД; 
Извори: Покрајински секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство; Град Сомбор; Дирекција за 
изградњу Града Сомбора; фондови ЕУ; различити донаторски 
или/и повољни кредитни извори; 
 

Очекивани резултати пројекта Повећање конкурентности произвођача; 
Већа тржишност пољопривредних газдинстава;  
Већа сигурност пласмана; 
 

Индикатори  Раст продаје пољопривредних производа;   
 

Процена ризика Обезбеђеност повољним финансијским изворима;  
Имовинско правна питања; 
 

Евалуација Ex-ante, Interim, Ex-post evaluacija. 
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Приоритет 1. Одрживи привредни раст 

Мера 1.1.1. Развој руралне економије са фокусом на пољопривредну 
производњу  

Назив пројекта Сомборска индустрија прехрамбених производа – Сомбор 
(скраћени назив: СИПП – Сомбор) 

Циљ пројекта  Предложеним пројектом иде се у правцу стварања могућности 
развоја организоване и модерне производње која ће окупити 
велики број пољопривредних субјеката. 
Обједињавање производних, складишних и прерађивачких 
капацитета у јединствену целину кроз властиту организацију 
дистрибуције на тржишта свежег, сушеног и прерађеног воћа и 
поврћа затвара целокупни процес и своди појаву ризика на 
најмању могућу меру. 
 

Кратак опис пројекта Немодернизована и неорганизована производња уз висок 
степен тржишне несигурности и разних врста ризика, 
условљава недовољно коришћење ресурса и назадовање 
пољопривредне производње у времену. 
Како се пројекат у делу пластеничке производње највећим 
делом реализује на сеоском подручју Сомбора, кроз разне 
форме урађена је његова презентација у сеоским  МЗ, али 
исто тако и код релевантних институција Града Сомбора, при 
чему је пројекат добио неподељену подршку. 
Као резултат тога формирана је радна група за израду Студије 
изводљивости (Feasibility study) и заказан је разговор о 
реализацији пројекта у Министарству привреде. 
 

Надлежна 
институција/организација/тело 
за спровођење пројекта 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство, Гаранцијски фонд АП Војводине, Развојни фонд 
АП Војводине, Покрајински фонд за развој пољопривреде; 
Фонд за развој пољопривреде Града Сомбора; 
 

Носиоци пројекта Град Сомбор; Пољопривредна стучна служба Сомбор, 
пољопривредна газдинства; правна лица (привредна друштва, 
земљорадничке задруге); предузетници и породична 
пољопривредна газдинства;  
 

Активности на пројекту 
 

Производно, организацијски, тржишно и развојно повезивање: 
(1)  савремене пластеничке производње поврћа,  
(2) хладњаче са ULO CA2 режимима складиштења воћа и 
поврћа и  
(3) фабрике за прераду и сушење воћа и поврћа. 
 

Трајање пројекта/ рок за 
извршење 

Две године од почетка радова (обезбеђења финансијских 
средстава) 

Потребни ресурси Материјални, хумани, технолошки, финансијски; 
 

Финансијски план за 
реализацију програма/пројекта  
 

638.000.000,00 РСД; 

Очекивани резултати пројекта Већа разноврсност понуде свежег воћа и поврћа и њихових 
прерађевина из домаћих извора, посебно у вансезонским 
(зимским и прољетним) перодима;  
Квантитативно и квалитативно повећање производње и понуде 
свежег воћа и поврћа, те читавог низа полупроизвода и 
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                    Акциони план за област: пољопривреда и рурални развој 2014-2016. године 
 

финалних производа на бази воћа и поврћа;  
Обезбеђење неопходне сигурности пласмана произведеног 
воћа и поврћа; 
Развој производње воћа и поврћа (засади, производња на 
отвореном, пластеничка производња);  
Раст извоза;  
Повећање запослености на целокупном сомборском  и 
руралном и урбаном подручју; 
Раст просечног животног стандарда; 
Могућности за остајање младих на селу уз услове живота 
сличне оним у градским срединама; 
 

Индикатори  Већа запосленост становништва; 
Додатни прилив новца, 
Развој воћарске и повртарске производње; 
  

Процена ризика Мали проценат специјализованих пољопривредних 
газдинстава због високог тржишног ризика; 
Нестабилност аграрне политике; 
Ниска подршка пољопривредницима из аграрног буџета; 
 

Евалуација Континуирана; Ex-ante, Interim, Ex-post evaluacija. 
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Приоритет 1. Одрживи привредни раст 

Мера 
 

1.1.2. Развој руралне економије кроз подстицање удруживања 
и умрежавања у агарном сектору 

Назив пројекта Подстицање оснивања и рада специјализованих задруга,  
удружења пољопривредника, пољопривредних кластера; 

Циљ пројекта  Удруживање и умрежавање пољопривредних произвођача, 
прерађивача и других актера у руралном развоју;   

Кратак опис пројекта Удружења пољопривредника, задруге/кластери, посебно 
уколико располажу одговарајућом опремом и складишним 
капацитетима (силосима, складиштима, линијама за паковање, 
хладњачама и сл.) од великог су значаја за пласман 
пољопривредних производа, а посебно су значајна за 
пољопривредна газдинства са малим поседом и производним 
капацитетима.  
 
Подршка процесима умрежавања и удруживања неопходна је 
кроз: едукацију пољопривредника; правне савете; логистичку 
подршку (на пример у обезбеђивању просторија за рад, 
опремању просторија и сл); подршку у припреми конкурсне 
документације за пројекте удруживања при Покрајинском 
секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство и 
др; подршку процесима међурегионалне и прекограничне 
сарадње са сродним удружењима/задругама/кластерима у 
области пољопривреде и руралног развоја и сл. 
 

Надлежна 
институција/организација/тело 
за спровођење пројекта 

МПЗЖС Републике Србије; Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство; Град Сомбор; 
Пољопривредна стручна служба Сомбор 
 

Носиоци пројекта РРА „Бачка“; Град Сомбор; удружења пољопривредника; 
Пољопривредна стручна служба Сомбор 

Активности на пројекту 
 

Едукација пољопривредника, правна и логистичка помоћ при 
удруживању и умрежавању, праћење активности и 
суфинансирање заједичких пројеката, припрема конкурсне 
документације и сл. 
Имајући у виду заинтересованост произвођача за органску 
производњу у оквиру овог пројекта потребно је подржати 
активности „Organik-Eco Rural Klaster Ravangrada“ и 
међународну сарадњу са удружењима истих интересовања. 
 

Трајање пројекта/ рок за 
извршење 

Континуирано 

Потребни ресурси Материјални, људски, финансијски; 
 

Финансијски план за 
реализацију програма/пројекта  
 

2.000.000,00 РСД; 
Извори: МПЗЖС Републике Србије; Покрајински секретаријат 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине; 
Град Сомбор; фондови ЕУ; различити донаторски извори и сл; 
 

Очекивани резултати пројекта Повећање конкурентности пољопривредника кроз повећање 
преговарачке моћи пољопривредних произвођача у процесима 
продаје својих производа, кроз снижавање трошкова 
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производње и сл.; 
Повезивање са кластерима из иностранства; 
Развој процеса паковања производа, прераде и сл. ; 
 

Индикатори  Број специјализованих задруга, њихов промет и финансијски 
резултати;  
Број удружења пољопривредника и кластера и степен њихове 
активности; 
Број ЛАГ-ова (локалних акционих група) и њихове активности; 
Раст производње и продаје пољопривредних производа;  
 

Процена ризика Злоупотреба се избегава сталном евалуацијом рада и 
активности удружења/задруга/чланица кластера. 
 

Евалуација Ex-ante, Interim, Ex-post evaluacija. 
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Приоритет 1. Одрживи привредни раст 

Мера 1.2.1. Развој руралне економије са акцентом на заштиту 
земљишних ресурса     

Назив пројекта Заштита и унапређење квалитета пољопривредног земљишта 
и пољопривредне инфраструктуре; 

Циљ пројекта  Стварање услова за продуктивнију пољопривредну 
производњу кроз побољшање квалитета пољопривредног 
земљишта; одрживо управљање природним ресурсима; 
заштита животне средине; 
 

Кратак опис пројекта У циљу стварања услова за продуктивну пољопривредну 
производњу, као и заштиту пољопривредног земљишта и 
одрживо управљање овим ресусом, важне су активности на 
пољу заштите и унапређења квалитета и плодности 
пољопривредног земљишта. 
 

Надлежна 
институција/организација/тело 
за спровођење пројекта 

„Путеви Србије“, „Бачка Пут“, „Војводина Шуме“, ЈБП „Воде 
Војводине“; Пољопривредна стручна служба Сомбор; Град 
Сомбор, Дирекција за изградњу града Сомбор; Покрајински 
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство; 
 

Носиоци пројекта Пољопривредна стручна служба Сомбор; Град Сомбор, 
Дирекција за изградњу града Сомбор; Покрајински 
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство; 
 

Активности на пројекту 
 

Учешће локалне самоуправе на конкурсима Покрајинског 
секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство за 
пројекте: комасације; испитивање квалитета земљишта; 
пољочуварску службу и сл.; 
Повећана употреба органског ђубрива и примена других 
агротехничких мера у циљу унапређења квалитета земљишта; 
Унапређење контроле квалитета и плодности пољопривредног 
земљишта: стална контрола (садржај хумуса, макро и микро 
елементи, садржај штетних материја); израда наменских 
педолошких карата и студија и елабората из области 
испитивања квалитета земљишта; израда информационог 
система о земљишту и сл; 
Комасација (груписање) пољопривредног земљишта 
(комасациона процена; израда идејних пројеката комасације); 
Уређење и опремање пољочуварске службе и унапређење 
рада ове службе; 
Уређење и опремање противградне службе; 
Подизање ветрозаштитних појасева и друге активности у 
склопу противерозивних мера; 
Уређење атарских путева; 
Спречавање стихијског заузимања пољопривредног земљишта 
у непољопривредне сврхе; 
 

Трајање пројекта/ рок за 
извршење 

Континуирано 

Потребни ресурси Финансијски ресурси; људски ресурси (инжењери 
пољопривреде, обучено особље у лабораторијама), 
лабораторијска опрема, ефикасан рад пољопривредно 
саветодавних служби и сл; 
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Финансијски план за 
реализацију програма/пројекта  
 

15.000.000,00 РСД 
Извори: средства опредељена годишњим Програмом заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта; средства 
из буџета Града Сомбора; опредељена средства за ове 
намене Покрајинског секретаријата за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство АП Војводине и друга средства; 
 

Очекивани резултати пројекта Унапређен квалитет и плодност земљишта (побољшане 
хемијске и физичке особине земљишта); 
Заштита земљишта од заслањивања, губитка хумуса и 
испирања хранљивих материја и сл. 
 

Индикатори  Пораст процента земљишта у вишим квалитетним 
(бонитетним) класама;  
Површина и број парцела обухваћених контролом квалитета 
пољопривредног земљишта (број узетих и испитаних узорака); 
Смањена потрошња минералних ђубрива, чиме се ублажавају 
штетни ефекти на животну средину и здравље становништва и 
сл.  
 

Процена ризика Недовољна заинтересованост и информисаност на сектору 
породичних пољопривредних газдинстава, што се превазилази 
појачаном медијском активношћу. 
 

Евалуација Годишњи извештај о броју узетих и испитаних узорака, 
уношење у електронску база података; 
Ex-ante, Interim, Ex-post evaluacija. 
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОР У ПЕРИОДУ 2014-2020. 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТ: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

 

                    Акциони план за област: пољопривреда и рурални развој 2014-2016. године 
 

 
Приоритет 1. Одрживи привредни раст 

Мера 1.2.2. Развој руралне економије кроз одрживо управљање 
водним ресурсима 

Назив пројекта Израда пројектно-техничке документације за изградњу 
хидросистема „Плазовић“ и изградња хидросистема 
„Плазовић“; 
 

Циљ пројекта  Унапређење квалитета пољопривредног земљишта; стварање 
услова за високе приносе биљних култура; заштита 
пољопривредног земљишта од плављења и исушивања; 
одрживо управљање овим ресурсом; 
 

Кратак опис пројекта Подсистем-хидросистем „Плазовић“, обухвата северозападни 
део  Бачке: са севера од границе са Мађарском, са југа путем 
Сомбор-Суботица, и са истока линијом Суботица-Б Топола-
Бајша. Главна функција подсистема “Плазовић“ је 
наводњавање пољопривредних површина на високом терену 
са водом из канала ОКМ Бездан-Врбас. Пројектом „Израда 
пројектно-техничке документације“ поставља се основа за 
равој 50.000 ха висококвалитетних обрадивих 
пољопривредних површина на северозападним територијама 
АП Војводине. У првој фази око 12.000 ха уз канале 
хидросистема, а у другој фази око 37.000 ха удаљенијих 
пољопривредних површина. 
Реализација овог пројекта би омогућила развој ратарске, 
повртарске, воћарске и виноградарске производње, као и 
исправне, здраве и еколошке хране. 
 

Надлежна 
институција/организација/тело 
за спровођење пројекта 

ЈВП „Воде Војводине“; Водопривредно предузеће Западна 
Бачка; Покрајински секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство; град Сомбор; Дирекција за 
изградњу града Сомбор; Фонд за развој пољопривреде града 
Сомбор; 
 

Носиоци пројекта ЈВП „Воде Војводине“; Водопривредно предузеће Западна 
Бачка; Покрајински секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство; град Сомбор; Дирекција за 
изградњу града Сомбор; Фонд за развој пољопривреде града 
Сомбор; 
 

Активности на пројекту 
 

Због веће надморске висине терена од Бездана према 
Суботици воду треба довести са нижих терена на више. За то 
је потребан систем канала, црпних станица и акумулација. 
Пројектно-техничка докуметација је потребна од водозахвата 
на каналу Бездан-Врбас, преко доводног канала, црпне 
станице Колут, црпне станице Станишић, акумулације 
Станишић. 
 

Трајање пројекта/ рок за 
извршење 

Пројекат је подељен у две фазе: (1) израда пројектно-техничке 
документације за изградњу хидросистема „Плазовић“ (у 
трајању до 1 године)  и (2) изградња хидросистема „Плазовић“ 
(у трајању до 2 године условно). Реализација прве фазе 
пројекта омогућила би наводњавање 12.870 ха 
високопродуктивних обрадивих површина. Реализација друге 
фазе пројекта омогућила би наводњавање додатних 37.340 ха 
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОР У ПЕРИОДУ 2014-2020. 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТ: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

 

                    Акциони план за област: пољопривреда и рурални развој 2014-2016. године 
 

пољопривредних површина.  
Рок за реализацију: 3 године; 
 

Потребни ресурси Новчана средства, стручни кадар; 
 

Финансијски план за 
реализацију програма/пројекта  
 

5.000.000,00 РСД; 
Извори: фонд града Сомбора; фондови покрајине, републике, 
фондови ЕУ и други фондови; 
 

Очекивани резултати пројекта Наводњавањем ће се омогућити боља продуктивност и 
стабилност биљне производње.  
Реализација прве фазе пројекта омогућила би наводњавање 
12.870 ха високопродуктивних обрадивих површина. 
Реализација друге фазе пројекта омогућила би наводњавање 
додатних 37.340 ха пољопривредних површина. 
 

Индикатори  Специфичност: омогућавање пољопривредне производње 
невезане за временске услове и сушне-кишне године 
Мерљивост: могућност „две жетве“, улагање у наводњавање, 
накнаде од будућих корисника 
Доступност: друштвена предузећа, приватна газдинства, 
локално становништво 
Релевантност: у складу са стратегијом развоја пољопривреде 
и руралног развоја Р. Србије 2014-2020, у складу са пројектима 
за улагања у системе наводњавања. 
 

Процена ризика Ризик недостатка финансијских средстава (потенцијалих 
инвеститора); 
Могући имовинско-правни проблеми;  
Уситњен посед на породичним пољопривредним газдинствима 
и сл; 
 

Евалуација Према фазама у процесу реализације пројекта; 
Ex-ante, Interim, Ex-post evaluacija. 
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОР У ПЕРИОДУ 2014-2020. 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТ: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

 

                    Акциони план за област: пољопривреда и рурални развој 2014-2016. године 
 

Приоритет 1. Одрживи привредни раст 

Мера 1.2.3. Развој руралне економије кроз популаризацију органског 
начина пољопривредне производње; 

Назив пројекта Подршка увођењу и развоју органске пољопривредне 
производње;   

Циљ пројекта  Производња хране високог квалитета; заштита здравља 
потрошача; развој одрживе пољопривреде уз очување еко 
система и заштиту животне средине; повећање плодности и 
квалитета земљишта; 
 

Кратак опис пројекта Прелазак са конвенционалне на органску пољопривредну 
производњу, пре свега, у функцији је здравља људи и очувања 
животне средине. Иако ова производња доноси ниже приносе 
него конвенционална, тражња на светском тржишту је висока и 
стално растућа, а цене производа из органске производње 
неколико пута су више него из конвенционалне.  
У оквиру пројекта је потребно, пре свега, радити на едукацији 
пољопривредних произвођача и потрошача о разликама 
између органске и конвенционалне пољопривредне 
производње, о користима и значају органске производње, 
начинима преласка на ову производњу и сл.; 
У оквиру овог пројекта потребно је обезбедити и континуирану 
контролу и надзор производње поготово у почетним фазама, 
подстицати удруживање произвођача и њихов заједнички 
наступ на тржишту; 
 

Надлежна 
институција/организација/тело 
за спровођење пројекта 

МПЗЖС Републике Србије; Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински фонд 
за развој пољопривреде; Фонд за развој пољопривреде Града 
Сомбора;  
 

Носиоци пројекта Фонд за развој пољопривреде Града Сомбора; 
Пољопривредна стучна служба Сомбор; удружења 
пољопривредних произвођача органске хране; РРА „Бачка“; 
 

Активности на пројекту 
 

Едукација пољопривредних произвођача и потрошача о 
користима и значају органске исхране (путем медија, 
предавања).  
Подршка локалне самоуправе, кроз суфинансирање, следећих 
трошкова: (а) увођење органске производње (за 
сертификацију, набавку садница, опреме и сл.); (б) процеси 
промоције органских производа на сајмовима, трговима и сл.; 
(ц) обележавање и уређивање дела зелене пијаце у етно стилу 
за продају органских производа; (д) повезивање потрошње 
органских производа са туристичком понудом локалне 
самоуправе; (е) укључивање оброка са органском храном у 
вртићима и школским установама и реализација пројеката 
„Органски доручак за децу и омладину“ (ф) припрема 
конкурсне документације за пројекте који дају подршку 
органској производњи и сл.  
Подршка одржавању сајмова као што су Међународни органик-
еко рурал  пољопривредни  Раванградски сајам; Међународни 
традиционални фестивал органске и етно хране и пица, 
домаће радиности и фолклора;  
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОР У ПЕРИОДУ 2014-2020. 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТ: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

 

                    Акциони план за област: пољопривреда и рурални развој 2014-2016. године 
 

Трајање пројекта/ рок за 
извршење 

Континуирано  

Потребни ресурси Материјални, финансијски, људски; 
 

Финансијски план за 
реализацију програма/пројекта  
 

4.000.000,00 РСД; 
Извори: буџетска средства Града Сомбора; покрајине, 
републике, фондови ЕУ и други извори; 
 

Очекивани резултати пројекта Очување животне средине и заштита биодиверзитета; 
Повећање конкуретности пољопривредних произвођача; 
Заштита здрвља људи; 
 

Индикатори  Ублажавање негативних утицаја пољопривредне производње 
на животну средину; 
Подстицање запошљавања;  
Повећање конкурентности произвођача на домаћем и страном 
тржишту;   
 

Процена ризика Недовољна знања произвођача и потрошача о органској 
производњи могу се смањити сталним медијским 
оглашавањима о предностима и значају органске производње 
за здравље људи и очување животне средине;  
 

Евалуација Ex-ante, Interim, Ex-post evaluacija 
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                    Акциони план за област: пољопривреда и рурални развој 2014-2016. године 
 

Приоритет 1. Одрживи привредни раст 

Мера 
 

1.3.1. Подршка развоју непољопривредних делатности на 
пољопривредним газдинствима 

Назив пројекта Подршка процесима прераде пољопривредних производа на 
сектору породичних пољопривредних газдинстава и сектору 
МСПП;  
 

Циљ пројекта  Развој нових производа више додате вредности; 
диверсификација активности и дохотка руралног 
становништва; задржавање жена и младих на селу; раст 
запослености и прихода руралне популације; очување 
традиције (традиционалних рецептура производње); 
подстицање одрживог руралног развоја; 
 

Кратак опис пројекта Под диверсификацијом се подразумева скуп економских 
активности у руралним подручјима, искуључујући активности 
везане за производњу примарних пољопривредних производа. 
Диверсификација активности газдинстава на 
непољопривредне делатности и услуге и ојачавање веза 
између пољопривреде и осталих сектора руралне економије, 
представља један од кључних механизама развоја руралних 
подручја. 
 
Пројекат подразумева суфинансирање бројних трошкова за 
произвођаче: увођења стандарда; нових технологија; 
унапређења квалитета производа и сл. Поред тога, подршка 
подразумева и обезбеђивање локалних подстицаја у виду 
нижих или субвенционисаних административних и локалних 
накнада и такси за регистровање ове производње (изградњу 
прерађивачких погона), затим брзину добијања потребних 
дозвола, поједностављење админстрације; ефикасност 
локалне администрације и сл. 
 

Надлежна 
институција/организација/тело 
за спровођење пројекта 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство; Покрајински секретаријат за привреду, 
запошљавање и равноправност полова; Одсек за локални 
економски развој Градске управе Града Сомбора; 

Носиоци пројекта РРА „Бачка“; Одсек за локални економски развој Градске 
управе Града Сомбора; сектор МСПП, удружења 
пољопривредника;  

Активности на пројекту 
 

Правна подршка од стране локалне заједнице и РРА „Бачка“ у 
припреми бизнис планова и пројектне документације;  
Подршка произвођачима у усвајању стандарда, односно 
процесима имплементације и сертификације система 
безбедности и квалитета хране; 
Подршка произвођачима у набавци савремених/иновативних 
технологија производње и процесима унапређења квалитета 
производа и сл. 

Трајање пројекта/ рок за 
извршење 

Континуирано  

Потребни ресурси Материјални, финансијски и људски; 
 

Финансијски план за 
реализацију програма/пројекта  
Очекивани резултати пројекта 
Индикатори  

4.000.000,00 РСД; 
Извори: буџетски фонд града Сомбора, покрајине, републике, 
фондови ЕУ, фондови међународних институција итд. 
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                    Акциони план за област: пољопривреда и рурални развој 2014-2016. године 
 

Подизање конкурентности пољопривредних газдинстава и 
диверсификација руралне економије;  
Повећање запослености у руралним срединама и раст дохотка 
руралног становништва;  
Унапређење пласмана пољопривредни производа;  
Организовање сеоског становништва ради заједничких 
активности; 
 

Повећање алтернативних (додатних) извора прихода на 
сектору породичних пољопривредних газдинстава и сектору 
МСПП;  
Број газдинстава и МСПП који се бави прерадом 
пољопривредних производа; 
Повећање производње и продаје ових производа, широк 
спектар квалитетних производа и сл. 
 

Процена ризика Злоупотреба се избегава сталном контролом рада 
пољопривредних газдинстава и сектора МСПП у домену ове 
производње. 
 

Евалуација Ex-ante, Interim, Ex-post evaluacija; 
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОР У ПЕРИОДУ 2014-2020. 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТ: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

 

                    Акциони план за област: пољопривреда и рурални развој 2014-2016. године 
 

 
 
Приоритет 1. Одрживи привредни раст 

Мера 
 

1.3.1. Подршка развоју непољопривредних делатности на 
пољопривредним газдинствима 

Назив пројекта Подршка пољопривредним газдинствима (МСПП, задруге, 
породична пољопривредна газдинства) у процесима 
брендирања и промоције локалних прехрамбених производа, 
произведених у занатским погонима; 
 

Циљ пројекта  Повећање препознатљивости и конкурентности произвођача 
на домаћем и иностраном тржишту кроз:  
(а) брендирање и диверсификацију понуде/производа, 
(б) повећање квалитета производа, 
(ц) повећање тражње (продаје) и сл. 
 

Кратак опис пројекта С обзиром да су круцијални проблеми пољопривредника у 
Србији и АП Војводине – пласман и недовољно улагања у 
паковање, дистрибуцију и промоцију, посебна пажња локалне 
самоуправе се мора посветити проблему брендирања, 
промоције и ефикасног пласмана локалних прехрамбених 
производа, произведених у малим и средњим занатским 
погонима на газдинствима.  
 

Надлежна 
институција/организација/тело 
за спровођење пројекта 

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и 
равноправност полова; Град Сомбор;  Одсек за локални 
економски развој; Туристичка организација Града Сомбора; 
 

Носиоци пројекта Град Сомбор; Одсек за локални економски развој ГУ Града 
Сомбора; Туристичка организација Града Сомбора; РРА 
„Бачка“;  удружења пољопривредника; 
 

Активности на пројекту 
 

Анализирање локалних производа (понуде), њихове 
препознатљивости и квалитета и дефинисање критеријума (од 
стране експертског тима у локалној самоуправи) за избор 
производа за који ће се обезбедити подршка у припреми 
конкурсне документације за добијање робног знака „Најбоље 
из Војводине“, који расписује Секретаријат за привреду; 
Подршка пољопривредницима и правним лицима у изградњи 
бренда лемешког кулена, сомборског сира, безданске 
паприке и ајвара и добијању географске ознаке порекла, као и  
другим маркетиншким активностима у циљу ефикасније 
промоције производа; 
Подршка локалне самоуправе, посебно удружењима и 
задругама, у изградњи објеката који омогућавају ефикаснији 
пласман пољопривредно прехрамбених производа (расхладни 
контејнери за свеже воће и поврће; магацински и складишни 
простори; хладњаче; сушаре; линије за калибрирање и 
паковање воћа и поврћа и сл.); 
Промовисање локалних производа на домаћим и иностраним 
сајмовима, културним и туристичким манифестацијама; 
Подршка у пласману локалних прехрамбених производа кроз 
туристичку понуду локалне самоуправе, односно 
Региона/Покрајине (укључивање производа у саставни део 
туристичке понуде); 
 



21 
 

СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОР У ПЕРИОДУ 2014-2020. 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ОБЛАСТ: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

 

                    Акциони план за област: пољопривреда и рурални развој 2014-2016. године 
 

Трајање пројекта/ рок за 
извршење 
(према фазама, у месецима) 

Континуирано 

Потребни ресурси Материјални, финансијски и људски; 
 

Финансијски план за 
реализацију програма/пројекта  
 

4.000.000,00 РСД; 
Извори: буџетска средства Града Сомбора; покрајине, 
републике, фондови ЕУ, фондови међународних институција 
итд. 
 

Очекивани резултати пројекта Препознатљивост локалних пољопривредно прехрамбених 
производа у региону и шире; 
Раст тражње за овим производима;  
Већа конкурентност домаћих произвођача на домаћем и 
иностраном тржишту,  
Повећање квалитета домаће понуде и сл. 
 

Индикатори  Раст производње и продаје локалних пољопривредно 
прехрамбених производа; 
Број брендираних производа по којима је Град Сомбор 
препознатљив; 
Раст БДП АП Војводине и Града Сомбора; 
Раст запошљавања;  
 

Процена ризика Злоупотреба  се избегава јасно дефинисаним критеријумима 
за доделу робног знака „Најбоље из Војводине“;  
Недовољно интересовање за брендирање производа избегава  
се већим медијским оглашавањем на локалној телевизији, 
новинама и сл. 
Недостатак финансијских средстава у сектору привреде за 
већа улагања у промоцију, маркетинг; брендирање производа; 
 

Евалуација Ex-ante, Interim, Ex-post evaluacija. 
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СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА СОМБОР У ПЕРИОДУ 2014-2020. 
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                    Акциони план за област: пољопривреда и рурални развој 2014-2016. године 
 

 
Приоритет 1. Одрживи привредни раст 

Мера 
 

1.3.1. Подршка развоју непољопривредних делатности на 
пољопривредним газдинствима 

Назив пројекта Реконструкција рибњака и/или подизање нових рибњака; 

Циљ пројекта  Диверсификација активности и дохотка руралног 
становништва; задржавање младих на селу; равномернији 
регионални развој; подстицање руралног развоја; 
 

Кратак опис пројекта Захваљујући реци Дунав, њеним рукавцима и каналском 
систему ДТД, подручје града Сомбор је изузетно богато 
риболовним теренима. Повећана потражња за конзумном 
рибом, истовремена дугогодишња дефицитарност на тржишту 
и све већа перспектива за извоз произведене рибе утицали су 
да се на подручју града Сомбор изгради већи број рибњака. 
Производњу слатководне рибе могуће је организовати као 
интензивну, економичну и еколошки оријентисану.  
Неки од већих рибњака су „Поћаска“ и „Кракља“ Бачки 
Моноштор, „Сомборски рибњак“, рибњак „Колут“, рибњак 
„Кљајићево“, рибњак „Алов“  Сомбор, рибњак „Миловановић“ 
Кљајићево, рибњак „Горњи пашњак“ Бездан и други. 
Конкретно, подршка за привођење култури необрадивог 
пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу 
подразумева подршку пројектима реконструкције рибњака, као 
и подршку подизању нових рибњака на површини не мањој од 
1 ха и не већој од 100 ха. 
 

Надлежна 
институција/организација/тело 
за спровођење пројекта 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство; Град Сомбор; Дирекција за изградњу Града 
Сомбора; 
 

Носиоци пројекта РРА „Бачка“; Град Сомбор; Дирекција за изградњу Града 
Сомбора; удружења пољопривредника;  

Активности на пројекту 
 

Правна подршка од стране локалне заједнице и РРА „Бачка“ у 
припреми бизнис планова; припреми пројектне документације 
за пројекат „Реконструкција рибњака и подизање нових 
рибњака на територији АП Војводине“ при Покрајинском 
секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство; 
обезбеђење локалних подстицаја у виду висине 
административних и локалних накнада и такси, брзине 
добијања потребних дозвола, ефикасности локалне 
администрације и сл. 
 

Трајање пројекта/ рок за 
извршење 

Континуирано;  

Потребни ресурси Материјални, финансијски и људски; 
 

Финансијски план за 
реализацију програма/пројекта  

 

6.000.000,00 РСД; 
Извори: буџетска средства Града Сомбора, покрајине, 
републике, фондови ЕУ итд. 
 

Очекивани резултати пројекта Диверсификација руралне економије; 
Стварање повољних услова за рад и доходак руралне 
популације, посебно младих; Одрживи рурални развој. 
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                    Акциони план за област: пољопривреда и рурални развој 2014-2016. године 
 

Индикатори  Раст производње и продаје рибе; 
Раст запошљавања и раст дохотка пољопривредног 
становништва; 
Повећање површине рибњака; 
Рационалнија искоришћеност постојећих рибњака; 
 

Процена ризика Злоупотреба се избегава сталном контролом коришћења 
одобрених буџетских средстава за ове намене;  
Имовинско правна питања; 
Обезбеђеност финансијских средстава; 
  

Евалуација Ex-ante, Interim, Ex-post evaluacija; 
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                    Акциони план за област: пољопривреда и рурални развој 2014-2016. године 
 

 
Приоритет 1. Одрживи привредни раст 

Мера 
 

1.3.1. Подршка развоју непољопривредних делатности на 
пољопривредним газдинствима 

Назив пројекта Развој и оживљавање старих заната и производње народних 
рукотворина на сектору породичних пољопривредних 
газдинстава; 
 

Циљ пројекта  Диверсификација активности и дохотка руралног 
становништва; задржавање жена и младих на селу; раст 
запослености и прихода руралне популације; повећање 
продаје производа кроз укључивање у саставни део туристичке 
понуде; очување традиције; подстицање одрживог руралног 
развоја; 
 

Кратак опис пројекта Развојем тржишта производа и услуга старих заната и 
рукотворина доприноси се повећању нивоа пословних 
активности путем јачања конкурентности и информисања 
потрошача о предностима ових производа и услуга, њиховој 
лепоти и употребној вредности у савременом животу. Пројекат 
подразумева суфинансирање следећих трошкова: 
набавке/производње опреме, материјала и машина за рад; 
обуке становништва и набавку наставних учила; сајамских 
трошкова (за удружења); обезбеђење просторија за рад 
удружења која се баве старим занатима или народним 
рукотворинама и сл. Поред тога, подршка подразумева и 
обезбеђивање локалних подстицаја у виду висине 
административних и локалних накнада и такси за 
регистровање ове производње на сектору МСПП, брзину 
добијања потребних дозвола, ефикасност локалне 
администрације и сл. 
 

Надлежна 
институција/организација/тело 
за спровођење пројекта 

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и 
равноправност полова; Град Сомбор; Канцеларија за локални 
економски развој Сомбор; 
 

Носиоци пројекта РРА „Бачка“; град Сомбор; Канцеларија за локални економски 
развој града Сомбор; породична пољопривредна газдинства 
организована кроз удружења; удружења физичких лица; 
 

Активности на пројекту 
 

Правна подршка од стране локалне заједнице и РРА „Бачка“ у 
припреми бизнис планова; дефинисање критеријума и 
комисије за избор удружења којима ће се пружити подршка; 
подршка у припреми пројектне документације за пројекат 
„Оживљавање и развој старих заната“ при Секретаријату за 
привреду АП Војводине или пројекат „Економско оснаживање 
жена на селу АП Војводине“, при Гаранцијском фонду АП 
Војводине. 
 

Трајање пројекта/ рок за 
извршење 

Континуирано; 

Потребни ресурси Материјални, финансијски и људски; 
 

Финансијски план за 
реализацију програма/пројекта  
 

4.000.000,00 РСД; 
Извори: буџетска средства града Сомбора, покрајине, 
републике, фондови ЕУ итд. 
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                    Акциони план за област: пољопривреда и рурални развој 2014-2016. године 
 

Очекивани резултати пројекта Подизање конкурентности пољопривредних газдинстава и 
диверсификација руралне економије; 
Стварање повољних услова за рад и остајање руралне 
популације у сеоским срединама, посебно жена и младих; 
Повећање запослености у руралним срединама;  
Одрживи рурални развој;  
Равномерни регионални развој. 
 

Индикатори  Повећање алтернативних (додатних) извора прихода на 
сектору породичних пољопривредних газдинстава (повећање 
економске снаге газдинстава); 
Број породичних пољопривредних газдинстава који се бави 
народним рукотворинама и старим занатима;  
Повећање продаје ових производа, широк спектар квалитетних 
производа и сл. 
 

Процена ризика Злоупотреба се избегава сталном контролом рада 
пољопривредних газдинстава који се баве старим занатима 
и/или народним рукотворинама, а  који су корисници буџетских 
средстава; 
Јасно дефинисање критеријума ко су корисници средстава и 
сл.  
Недовољно интересовање избегава се сталним медијским 
оглашавањем.  

Евалуација Ex-ante, Interim, Ex-post evaluacija; 
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Приоритет 1. Одрживи привредни раст 

Мера 
 

1.3.2. Подршка развоју туризма на пољопривредним 
газдинствима 

Назив пројекта Подршка развоју сеоског и ловног туризма на сектору 
породичних пољопривредних газдинстава; 
 

Циљ пројекта  Диверсификација активности и дохотка руралног 
становништва; подстицање одрживог руралног развоја. 

Кратак опис пројекта Велики број знаменитости и природних добара којима 
располаже град Сомбор могу успешно да се искористе у сврху 
развоја руралног туризма.  
Велики комплекс ритских шума у приобаљу Дунава 
представља идеалан терен за развој и опстанак великог броја 
врста крупне и пернате дивљачи. Од крупне дивљачи гаје се и 
лове: јелен, дивља свиња, муфлон, јелен копитар и срна. 
Најзначајнија ситна дивљач је зец, а од пернате дивљачи ту 
су: фазан, препелица и дивље патке.  
Конкретно пројекат развоја сеоског и ловног туризма 
подразумева следеће: подршка пољопривредним 
газдинствима кроз суфинансирање адаптације, односно 
привођење намени објеката по угледу на аутентичне сеоске 
куће, односно салаше уз очување народног градитељства и 
традиционалне архитектуре; подршка ловачким удружењима и 
заинтересованим пољопривредним газдинствима кроз 
суфинансирање адаптације ловачких домова и повећање 
смештајних капацитета за туристе; суфинансирање набавке и 
исхране ловне дивљачи и сл. 
 
Поред тога, подршка подразумева и обезбеђивање локалних 
подстицаја у виду висине административних и локалних 
накнада и такси, брзине добијања потребних дозвола, 
ефикасности локалне администрације и сл. 
 

Надлежна 
институција/организација/тело 
за спровођење пројекта 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство; град Сомбор; Туристичка организација града 
Сомбор; Канцеларија за локални економски развој Сомбор; 
 

Носиоци пројекта РРА „Бачка“; град Сомбор; Туристичка организација града 
Сомбор; Канцеларија за локални економски развој града 
Сомбор; ловачка удружења, удружења пољопривредника 
газдинства; 
 

Активности на пројекту 
 

Правна подршка од стране локалне заједнице и РРА „Бачка“ у 
припреми бизнис планова; припреми пројектне документације 
за пројекат „Подршка развоју руралног туризма на 
пољопривредним газдинствима“ при Покрајинском 
секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство 
или пројекат „Економско оснаживање жена на селу АП 
Војводине“, при Гаранцијском фонду АП Војводине. 
 

Трајање пројекта/ рок за 
извршење 

Континуирано; 

Потребни ресурси Материјални, финансијски и људски; 
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Финансијски план за 
реализацију програма/пројекта  

 

4.000.000,00 РСД 
Извори: буџетска средства града Сомбора, покрајине, 
републике, фондови ЕУ итд;  
 

Очекивани резултати пројекта Препознатљивост сеоског и ловног туризма града Сомбор на 
локалном, регионалном и међународном нивоу;  
Усклађивање ловног подручја са туризмом и заштитом 
животне средине; 
Промовисање руралних подручја и традиционалних јела; 
Повећање алтернативних (додатних) извора прихода на 
сектору породичних пољопривредних газдинстава. 
 

Индикатори  Број газдинстава која се баве сеоским туризмом; 
Бројност и структура одстрелних грла, унапређење трофејне 
структуре; 
Број домаћих и иностраних гостију; 

Процена ризика Мали број грла је препрека ширењу ловног туризма;  
Недостатак интересовања и финансијских средстава за развој 
сеоског туризма;  
 

Евалуација Ex-ante, Interim, Ex-post evaluacija; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


