Образац 1

На основу Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр.
10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 13. Правилника о обрасцу и садржини програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу
мера пољопривредне политике и политике руралног развоја („Службени гласник РС”, број 24/15, 111/15,
110/16, 16/18 и 87/19), члана 19. став 1 тачка 9. и члана 68. став 1 тачка 11 Статута општине Ада
("Слижбени лист општине Ада", бр. 11/2019, 20/2019 и 32/2020) и Одлуке о Буџету општине Ада за 2021.
годину ("Слижбени лист општине Ада", бр. 42/2020, 15/2021, 32/2021 и 36/2021) уз претходну сагласност
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр.______________________________ Општинско
веће општине Ада на седници дана __________ доноси:

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ
РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ АДА ЗА 2021. ГОДИНУ

I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА
Анализа постојећег стања
Географске и административне карактеристике: Општина Ада налази се на северу Војводине и
Бачке, на десној страни реке Тисе. Окруженa је општинама: Сента, Чока, Нови Бечеј, Кикинда, Бечеј и
Бачка Топола. Простире се на површини од 227км2. Административно припада Северно-Банатском
округу, чије је седиште у Кикинди. Према попису из 2011. године Општина је имала 16.991 становника
који живе у пет насеља: Ада, Мол, Стеријино Село, Утрине и Оборњача. Ада је највеће насеље и
средиште општине са 9.564 становника. Јужније од Аде налази се друго по велични насеље Мол које
броји 6.009 становника. Мол има карактеристике насеља сеоског типа. Практично је спојено са Адом и у
просторном смислу чине урбану целину. Место Утрине има 906, Оборњача 326 и Стеријино село 186
становника.
Природни услови и животна средина: Територија општине Aда налази се на педолошким
творевинама формираним на три геоморфолошке целине. Посматрајући од истока према западу уочава
се инундациона раван реке Тисе, која прелази у лесну терасу, а идући ка западу формира се лесни
плато. Оваква геоморфолшка различитост условила је формирање више типова земљишта као што су:
Черноземи (17.590,25 ha), Ливадске црнице (2.870,98 ha), Ритске црнице (713,71 ha), Алувијална
земљишта (830,72 ha) и др. Шумски фонд Према подацима из 2015. год. шуме и шумско земљиште у
општини Ада су заступљене у површини од 229 ha, што чини пошумљеност територије Oпштине од 1%.
Врста климе територија општине налази се у умерено континентаном климатском појасу. У њој се
смењују климатски утицаји са свих страна, као у осталом и на подручју читаве Војводине, будући да
представља равницу отворену у свим правцима. У општини Ада су лета топла и зиме хладне, а пролеће и
јесен трају кратко. Реке, водотоци, подземне воде На територији општине Ада као воде првог реда се
налазе река ТИСА и речица ЧИК. Највећи природни водоток је река Тиса која у дужини од 21 км
представља и природну источну границу општине и на овој деоници има најмањи пад (1,6 цм на 1.000
метара). На овом сектору ширина реке је различита и при средњем водостају износи од 180-200 метара.
Други водоток на територији општине је речица Чик која на крајњем западу територије општине, код
насељеног места Оборњача, вишеструко пресеца граничну линију Ађанске општине. На територији
општине Ада постоји тзв. „Ађанска бара”, аутохтони водоток, која протиче кроз насеље Ада и није
значајнија у хидрографском смислу, али при високом нивоу подземних вода врши одводњавање ове
територије, и у стварности представља део мелиорационог канала К-III-0. При високим водостајима,
протицај у кориту износи и до 5 м³/сек. Овај хидролошки објекат протеже се правцем исток - запад у
дужини од 33,2 км и усекао се у лесну терсу правећи нарочито у јужном делу праву речну долину. На
истом мелиорационом каналу, у близини насеља Ада, подигнута је земљана брана и добијено је
вештачко акумулационо језеро “Буџак”, дужине 14,4 км и површине 112 ха просечне ширине 80 м и
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максималне дубине 3,45 м, које уз функције наводњавања околних земљишта има пре свега риболовачкотуристички значај.

Стање и трендови у руралном подручју
Демографске карактеристике и трендови: Према последњем попису становништва 2011. године, у 5
насеља општине Ада живи 16991 становника, а у центру општине живи 55,5% становника. Ако
посматрамо заједницу насеља Ада-Мол, онда је концентарција становништва екстремно висока, јер ту
живи 91% општинске популације. Густина насељености износи 74,85 становника на 1 km2. Сва насељена
места општине Ада бележе пад становника. Од укупног броја становника, број пунолетних је 14.070 а
просечна старост становништва општине по последњем попису је 42,8 година. Од укупног броја
становника, број пунолетних мушкараца је 6.732 а жена 7338, просечна старост мушкараца је 40,9
година а жена 44,5 година.
Диверзификација руралне економије: Радно способно становништво (број запослених –
незапослених) Запослених има 4722 лица од чега код правних лица ради 4373 лица, а 349 су
регистровани пољопривредници. Незапослена су 499 лица ( подаци за 2018.). Пошто је општина Ада
пољопривредна средина и има 1.615 пољопривредних газдинстава може се закључити да знатан број
запослених остварује егзистенцију од свог рада у пољопривреди.
Рурална инфраструктура: У свим руралним срединама општине Ада се може користити мобилна и
фиксна телефонска мрежа, постоји изграђена и у функцији водоводна мрежа, електрификација је
комплетно урађена, кабловска телевизија и интернет су свугде доступни. Проблеми комуналног отпада
су решени на локалном нивоу. Путна мрежа-сва насеља су повезане асфалтним путем и све улице су у
насељеним местима асфалтиране. У току је изградња секундарне канализационе мреже у насељима Ада
и Мол. (пречистач и главни колектор су готови)

Показатељи развоја пољопривреде
Пољопривредно земљиште: Укупна површина општине Ада износи 22.701,7981 ха. Површина
коришћеног пољопривредног земљишта према попису пољопривреде износи 19.531 ха , од чега ораница
и башти 17.931 ха, воћњака, 59 ха винограда 3 ха, ливада 8 ха, пашњака 387 ха а осталог земљишта 851
ха. Системима за наводњавање пољопривредних усева покривено је 3200 ха њива и процењује се да се
мобилним уређајим залива додатних 400 ха. Територију општине од спољних великих вода штити 19,16
км насипа, док каналска мрежа брани 20. 910,76 ха територије општине од штетног дејства унутрашњих
вода.
Вишегодишњи засади: Умерено континентална клима са средњом годишњом температуром од 10,8 –
11,2 степени, уз осунчаност од 2.110 часова годишње пружа повољне услове за производњу воћа и
грожђа. Средње годишње падавине од 640 мм чине ограничавајући фактор, који је могуће елиминисати
наводњавањем. Посебно добри услови за развој ове гране пољопривреде се пружају на алувијалном
земљишту поред реке Тисе, где и просторни план општине Ада предвиђа воћарско виноградарску зону.
Воћарство је присутно на 220 газдинстава али на површини од само 59 ха од чега је на 36 ха производња
екстензивна. Поред 29 ха коштичавог и 15 ха јагодастог воћа остале врсте су присутне на безначајним
површинама. Производња грожђа се обавља на свега 3 хектара. .
Сточни фонд: У општини Ада сви услови су дати за успешан развој сточарства сем екстензивних видова
узгоја, јер пашњака има врло мало. Ливада има такође врло мало свега 8 ха, али прозводњом крмног
биља на њивама могу се подмирити све потребе за сточном храном. Искоришћеност капацитета објеката
за смештај говеда и кока носиља износи 44%., а у случају свиња 56%. Фондови стоке су следећи: говеда
има 4.065 ком, од чега 1541 крава, говедарство нема изразиту оријентисаност на млеко или месо, свиња
има 19.433ком. од чега 1.299 крмача, више од половине фонда се налази на једном газдинству, оваца
има 6.596 од којих је 4.583 за приплод, 3609 оваца се води на испашу у вегетацији углавном ван
територије општине, број живине износи 32.400 ком., кошница пчела 1.077, коза 353, коња 135.
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Механизација, опрема и објекти: Двоосовинских трактора, као основних радних машина има 1.282
ком. или 0,79 по ПГ, 101 једноосовинских трактора и 146 комбајна. У употреби су 1.194 приколица и
4.208 разних прикључних машина. Наведена механизација чини општину бројчано добро обезбеђеним,
али 90% основних радних машина је старији од 10 година. Капацитети објеката за смештај говеда 8.044
ком, свиња 32.167, кокошака 47.518, остале стоке 12.510 ком. Кошеви за кукуруз, амбари и силоси могу
да приме 101.835 м3 пољопривредних производа. Објекти за смештај машина имају укупан капацитет од
53.215 м2, објекти за силажу 3.760 м3, сушаре 332 м3 . Површине хладњача износе 561 м2, стакленика и
пластеника 25.208 м2
Радна снага: Укупни радни фонд ангажован у сектору пољопривреде на подручју општине Ада у смислу
броја радно активних чланова газдинства, стално запослених на пољопривредним газдинствима 3070 и
ангажоване сезонске радне снаге 107 годишњих радних јединица. 96 носиоциа или управника на
пољопривредим газдинствима имају завршену вишу или високу школу али пољопривредног профила
само 38, 663 њих има средњу школу, али од тога свега 81 пољопривредну, док остали се у раду ослањају
на искуства или неки завршени курс.
Структура пољопривредних газдинстава: У општини Ада према попису пољопривреде из 2012. има
укупно 1615 регистрованих ПГ, што чини изнеђу 25-30% од укупног броја домаћинстава. Без земљишта
је 90 ПГ, 377 газдинстава са мање од 1 ha, 250 са површином између 1 и 2 ha, 332 са површином између
2 и 5 ha, 213 са површином између 5 и 10 ha, 151 са површином између 10 и 20 ha, 55 са површином
између 20 и 30 ha, 59 са површином између 30 и 50 ha, 65 са површином између 50 и 100 ha, 23 са
површином изнад 100 ha. Што се тиче сточарства подаци су следећи: 1265 ПГ са мање од 4 условног
грла, 182 између 5 и 9, 79 између 10 и 14, 34 између 15 и 19, 41 између 20 и 49, 9 између 50 и 99, 4
између 100 и 499 и 1-но газдинство са више од 500 условних грла.
Производња пољопривредних производа: Површине под житима и махунаркама према Попису
пољопривреде 2012. износе укупно 13.945 ha, од тога под кукурузом 9.271 ha, пшеницом 4.102 ha,
јечмом 446 ha, овсом 27 ha, ражи 13 ha, остала жита за зрно 85 ha, махунарке укупно 1 ha. Од
индустријског биља највише се гаји сунцокрет на 1984 ha, соја на 599 ha и шећерна репа на 570 ha.
Површине под поврћем, бостаном и јагодама су 384 ha, од тога је највише грашка 120 ha, паприке 39 ha,
црног лука 8 ha и парадајза 7 ha. У сточарству најзаступљенији је тов свиња (19.433). Број говеда (4.065)
се полако повећава, а расте број оваца и коза 86.949. Број живине је значајан (32.400), а број пчелиних
кошница од 1.077 ком је респектабилан. Поред биљне производње и сточарства , газдинства се баве и
другим активностима, теже ка вишем степену прераде а поједина газдинства се баве туризмом и другим
додатним активностима.
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника:На територији општине Ада тренутно је
активна једна земљорадничка задруга у насељу Утрине. У општини постоји неколико пољопривредних
удружења која својим радом делују појединачно свако у својој области.
Трансфер знања и информација: У току године локална самоуправа организује у сарадњи са ПСС
Сента разна предавања на тему унапређења пољопривредне производње. У локалној самоуправи
пољопривредници добијају помоћ и савете око обнове регистрације ПГ, испуњавања захтева за
субвенције, регресе, подстицаје.
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

Табела 1. Мере директних плаћања

Редни
број

Назив
мере

Шифра
мере

Износ
Планирани буџет Износ постицаја
Максимални износ
подстицаја по
за текућу годину
по јединици
подршке по
кориснику (%)
без пренетих
мере (апсолутни
кориснику (ако је
(нпр. 30%, 50%,
обавеза (у РСД)
износ у РСД)
дефинисан) (РСД)
80%)

Пренете
обавезе

УКУПНО

Табела 2. Мере кредитне подршке

Редни
број

Назив
мере

Шифра
мере

Износ
Планирани буџет Износ постицаја
Максимални износ
подстицаја по
за текућу годину
по јединици
подршке по
кориснику (%)
без пренетих
мере (апсолутни
кориснику (ако је
(нпр. 30%, 50%,
обавеза (у РСД)
износ у РСД)
дефинисан) (РСД)
80%)

Пренете
обавезе

УКУПНО

Табела 3. Мере руралног развоја

Редни
број
1

Назив мере

Шифра
мере

Планирани буџет за
текућу годину без
пренетих обавеза (у
РСД)

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

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

Пренете
обавезе

Управљање
ризицима

104

1.000.000,00

30

30.000,00

0,00

УКУПНО

1.000.000,00

Табела 4. Посебни подстицаји

Редни
број

Назив
мере

Шифра
мере

Износ
Планирани буџет Износ постицаја
Максимални износ
подстицаја по
за текућу годину
по јединици
подршке по
кориснику (%)
без пренетих
мере (апсолутни
кориснику (ако је
(нпр. 30%, 50%,
обавеза (у РСД)
износ у РСД)
дефинисан) (РСД)
80%)

Пренете
обавезе

УКУПНО

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

Редни
број

1

Назив мере

Шифра
мере

Планирани буџет
за текућу годину
без пренетих
обавеза (у РСД)

Суфинансирање
закупа пијачног
простора

601

701.097,00

УКУПНО

Износ
Износ постицаја
подстицаја по
по јединици мере
кориснику (%)
(апсолутни износ
(нпр. 30%, 50%,
у РСД)
80%)
0,00

100

701.097,00
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Максимални износ
подршке по
кориснику (ако је
дефинисан) (РСД)

Пренете
обавезе

0,00

0,00

Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава
Буџет
Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без пренетих обавеза)

Вредност у РСД
1.701.097,00

Планирана средства за директна плаћања

0,00

Планирана средства за кредитну подршку

0,00

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја
Планирана средства за посебне подстицаје
Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања,
кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја
Пренете обавезе

1.000.000,00
0,00
701.097,00
0,00

Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике: Корисници мера подршке су
регистровани пољопривредни произвиђачи са активним статусом, и удружења грађана. Циљ наведених
мера подршке из овог програма јесте подизање стандарда живота у руралној средини и стандарда
пољопривредних произвођача кроз повећање и стабилност доходка пољопривредних газдинстава
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 преко локалних медија, трибина,
објављивљњем програма на сајту локалне самоуправе, директним информисањем пољопривредних
произвођача преко њихових удружења.

Мониторинг и евалуација: Посматрајући тренутно стање опремљености пољопривредних газдинстава
средствима за рад, ниво удруживања пољопривредника, број задруга које функционишу на територији
општине, након спровођења мера подршке на свим планираним пољима имаћемо јасну слику о
постигнутим резултатима планираних мера. Анализом постигнутих ефеката примењених мера ће се
утврдити да ли су мере оствариле планирани ефекат или треба применити неке друге мере ради
побољшљња развоја у сектору пољопривреде.
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II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА

2.1. Назив и шифра мере: 104 Управљање ризицима
2.1.1. Образложење: Услед све екстремнијих временских услова то јест веће учесталости појаве града,
екстремно сушних месеци, неуједначених расподела падавина са честим појавама поплава и
унутрашњих вода, касних пролећних мразева итд., повећава се потреба за осигурање пољопривредних
култура. Осигурање животиња нарочито је актуелно због учесталих појава заразних болести. Од кључне
је важности да пољопривредници препознају потребу за разним врстама осигурања, те је стога важно
субвенционисати пољопривредна осигурања. У 2020. години 84 пољопривредних произвођача је било
подржано овом мером.
2.1.2. Циљеви мере: Подизање стандарда живота пољопривредних произвођача у руралним срединама
кроз повећање стабилности дохотка, подизање конкурентности производње и прилагођавање захтевима
тржишта, обезбеђивање услова за уравнотежени развој пољопривреде, боље коришћење расположивих
ресурса.
2.1.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Ова мера је у
складу са националном Стратегијом пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период
2014-2024
2.1.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници мере су физичка лица – носиоци регистрованог
пољопривредног газдинства
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: - корисник има регистровано пољопривредно газдинство
уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом и са пребивалиштем и
производњом на територији општине Ада, - корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније
одобреним захтевима финансираним из средстава буџета општине Ада, - корисник нема заостала
дуговања на име пореза на имовину према општини Ада.
2.1.7. Специфични критеријуми: За реализацију ове мере корисник је у обавези да испуни само опште
критеријуме.
2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

104.3

Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња

2.1.9. Критеријуми селекције:
Редни број Тип критеријума за избор
1

Да/Не Бодови

Средства ће се одобравати по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка
планираних средстава.

2.1.10. Интензитет помоћи: Укупан износ предвиђен за финансирање ове мере је 1.000.000,00 дин.
Износ подстицаја за полисе осигурања износи 30% вредности полисе осигурања, односно до максималог
износа од 30.000 дин. по кориснику.
2.1.11. Индикатори/показатељи:
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Редни број Назив показатеља
1

број осигураних грла

2

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

3

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

2.1.12. Административна процедура: Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе.
Инвестиције које ће се финасирати у оквиру ове мере биће изабране кроз јавне позиве за подношење
захтева. Локална самоуправа ће објавити позиве за подношење захтева и спровести кампању
обавештавања и упознавања са програмом. 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 рангирани и финансирани до висине средстава
према позиву за подношење захтева. Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима у складу са
условима који су прописани јавним позивом. Захтеви који стигну комплетни, у предвиђеном року и у
складу са условима јавног позива ће бити прегледани по редоследу њиховог приспећа. Након обраде
формулара захтева од стране локалне самоуправе, ранг листа ће бити формирана на основу критеријума
рангирања. У случају када постоји више захтева од расположивих средстава, подржани ће бити захтеви
који испуњавају све услове конкурса, по редоследу подношења захтева, до утрошка средстава одређених
за ову меру.У случају подношења мањег броја захтева који испуњавају услове и који су прихватљиви у
погледу расположивих средстава за подршку, ранг листа неће бити креирана.

2.2. Назив и шифра мере: 601 Суфинансирање закупа пијачног простора
2.2.1. Образложење: У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл.
гласник РС“, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), јединице локалних самоуправа могу да утврђују мере
које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке и у оквиру мера
руралног развоја и посебних подстицаја а служе за унапређење руралног развоја У опшртини Ада 44%
пољопривредних газдинстава поседује земљиште мање од 2 ха а до 5 ха 57%. Услов опстанка истих је
интензивирање производње, чији је један вид интензивно повртарство и примарна прерада. Општина
Ада има значајну повртарску традицију. Повртари и воћари своје производе продају првенствено на
пијаци. Већина њих углавном користи локалне пијаце и приходи од ове продаје су им једини приходи.
Кроз ову меру финансираће се део трошкова закупа пијачног простора произвођачима општине Ада, која
помаже опстанак и развој првенствено газдинстава са повртарском и воћарском производњом. У 2020.
години 52 пољопривредних произвођача је било подржано овом мером.
2.2.2. Циљеви мере: Обезбеђивање услова за развој повртарства; боље коришћење расположивих
ресурса; подизање стандарда живота у руралној средини и пољопривредних произвођача кроз повећање
и стабилност доходка пољопривредних газдинстава; подизање конкурентности производње и
прилагођавање захтевима тржишта.
2.2.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Ова мера је у
складу са националном Стратегијом пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период
2014–2024. године.
2.2.4. Крајњи корисници: Крајни корисник је ЈКП "Стандард" Ада управљач пијачним просторима у
Ади и Молу а непосредни корисници Регистрована пољопривредна газдинства-физичка лица.
2.2.5. Економска одрживост: За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или
пројекат о економској одрживости пројекта.
2.2.6. Општи критеријуми за кориснике: Пребивалиште носиоца пољопривредног газдинства на
територији општине Ада; да је члан струковног Удружења са територије општине Ада (Удружења
„Молски повртари –Moholi Кonyhakertészek”); да је у претходној години био закупац пијачне тезге на
Ађанској и/или Молској пијаци; да је газдинство у активном статусу.
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2.2.7. Специфични критеријуми: За реализацију ове мере корисник је у обавези да испуни само опште
критеријуме.
2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

601

Инвестиција се не налази на списку мера

2.2.9. Критеријуми селекције:
Редни број Тип критеријума за избор
1

Да/Не Бодови

Средства ће се одобравати по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка
планираних средстава.

2.2.10. Интензитет помоћи: Укупан износ за финансирање ове мере је 701.097,00 дин. Износ
подстицаја по једном кориснику је 100% закупнине за максимално 2 метра пијачне тезге у Ади и Молу
за годину дана.
2.2.11. Индикатори/показатељи:
Редни број Назив показатеља
1

Укупан број подржаних захтева

2.2.12. Административна процедура: Мера ће бити спроведена од стране локалне самоуправе.
Инвестиције које ће се финансирати у оквиру ове мере ће бити изабране кроз јавни позив за подношење
захтева. Локална самоуправа ће објавити позиве за подношење захтева и спровести кампању
обавештавања и упознавања са програмом. Достављени захтеви ће бити административно проверени од
стране локалне самоуправе у смислу комплетности, усаглашености и прихватљивости. Захтеви који
задовољавају услове и прихватљиви су, биће рангирани по редоследу подношења и финансирани до
висине средстава према позиву за подношење захтева. Захтеви се подносе на обрасцима у складу са
условима који су прописани јавним позивом. Захтеви који стигну комплетни, у предвиђеном року и у
складу са условима јавног позива ће бити прегледани по редоследу њиховог приспећа. Након обраде
формулара захтева од стране локалне самоуправе, ранг листа ће бити формирана по редоследу приспећа
захтева. У случају када постоји више захтева од расположивих средстава, подржани ће бити захтеви који
испуњавају све услове конкурса, по редоследу подношења захтева, до утрошка средстава одређених за
ову меру. Одлуку о додељивању подстицаја доноси Општинско веће општине Ада на предлог Комисије.
Права и обавезе између општине Ада и корисника средстава се регулишу уговором.

Штампано из платформе за програме подршке АП/ЈЛС: 03.12.2021 13:33:15 - страна 8/11

III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА

Табела: Општи подаци и показатељи
Назив показатеља

Вредност, опис показатеља

Извор податка
и година

ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и географски положај
Аутономна покрајина

Војводина

рзс*

Регион

Регион Војводине

рзс*

Област

Севернобанатска област

рзс*

Град или општина

општина

рзс*

Површина

227 km2

рзс*

Број насеља

5

рзс*

Број катастарских општина

4

рзс*

Број подручја са отежаним условима рада у пољопривреди
(ПОУРП)
Демографски показатељи
Број становника
Број домаћинстава
2

16991

рзс**

6697

рзс*

Густина насељености (број становника/површина, km )

74.85

Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 - 100)

- 10.54

рзс**

- у руралним подручјима АП/ЈЛС

- 14.63

рзс**

Становништво млађе од 15 година (%)

13.74

рзс**

Становништво старије од 65 година (%)

18.23

рзс**

Просечна старост

44

рзс*

Индекс старења

155

рзс*

Без школске спреме и са непотпуним основним образовањем
(%)

17.20 %

рзс*

Основно образовање (%)

27.11 %

рзс*

Средње образовање (%)

45.82 %

рзс*

Више и високо образовање (%)

9.58 %

рзс*

Пољопривредно становништво у укупном броју становника (%)

Процена

Природни услови
Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински)

равничарски

Интерни

Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна класа

чернозем 73%, лицадска црница
13%

Интерни

Клима (умерено-континентална, субпланинска ...)

умерено - континентална

Интерни

Просечна количина падавина (mm)

640mm годишње

Интерни

Средња годишња температура (оС)

11,2℃

Интерни

Хидрографија (површинске и подземне воде)

Тиса, плитке подз. воде од 1 m

Интерни

Површина под шумом (hа)

229 ha

рзс*

Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%)

1%

рзс*

Пошумљене површине у претходној години (hа)
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рзс*

Посечена дрвна маса (m3)

2.631 m3

рзс*

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса
Укупан број пољопривредних газдинстава:

1.615

рзс***
Управа за
трезор

Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ):
- породична пољопривредна газдинства (%)
- правна лица и предузетници (%)
Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (hа)

19.531 ha

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%)

86.04%

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

воћњаци 58,79ha-0,3%,
виногради 3ha-0,02%, пашњаци
387.4ha-2%, ливаде 7,68
ha-0,04%, оранице и баште
17.931,42ha-93.28% ,остало
850,47ha-4,36%

рзс***

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

жита 13.945 ha-73,2% инд. биље
3.195 ha-16,8% повће 384 ha-2%
крмно биље 881 ha-4,51% остало
644 ha-3,4%

рзс***

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha)

12.09 ha

рзс***

Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом (ha)

21.106 ha

Интерни

Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ha)

рзс***

Интерни

Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ

77

Одводњавана површина КПЗ (ha)

20.911 ha

Наводњавана површина КПЗ (ha)

880 ha

рзс***
Интерни
рзс***

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

Интерни

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

Интерни

- физичка лица (%)

Интерни

- правна лица (%)

Интерни

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

говеда 4.065, свиња 19.433, овце
и козе 6.949, живине 32.400,
кошница пчела 1.077

рзс***

Трактори, комбајни, прикључне машине (број)

трактори-1.383, комбајни-146,
тракт. приколица-1.194 и 4.208
разних прикључних машина

рзс***

Пољопривредни објекти (број)

објек.за смештај стоке-3.193 за
смештај пољ. произ.-1.506, за
пољ. маш. и опрему-590

рзс***

чч, сушаре, стакленици и пластеници (број)

хладњаче-9, сушаре-6
стакленици-34, пластеници-61

рзс***

Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за
заштиту биља (ha, број ПГ)
Број чланова газдинства и стално запослених на газдинству:

рзс***
3070

рзс***

(на породичном ПГ: на газдинству правног лица/предузетника)
95/8
(ha)

рзс***

Годишње радне јединице (број)

1.562

рзс***

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника (број)

4

Производња пољопривредних производа(количина):
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Интерни

пшеница 23.600 т, кукуруз
103.500 т, сунцокрет 3500

- биљна производња (t)
- сточарска производња (t, lit, ком.)

рзс***
Интерни

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура
Дужина путева(km)

100.2

рзс*

Поште и телефонски претплатници (број)

рзс*

Водопривредна инфраструктура
Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број)

6.210

рзс*

Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број)

1.418

рзс*

Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3)

638 m3

рзс*

Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3)

219 m3

рзс*

Енергетска инфраструктура
Производња и снабдевање електричном енергијом (број)

Интерни

Социјална инфраструктура
Објекти образовне инфраструктуре (број)

15

рзс*

Број становника на једног лекара

986

рзс*

Број корисника социјалне заштите

рзс*
Диверзификација руралне економије

Запослени у секторима пољопривреде, шумарства и
водопривреде (број)

рзс* рзс***

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

рзс***

Туристи и просечан број ноћења туриста на територији АП/ЈЛС
3.831/4,47
(број)

рзс*

Трансфер знања и информација
Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не)

да

Интерни

Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни систем
(број)

Датум и место

М.П.

ПССС

Потпис овлашћеног лица у АП/ЈЛС
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