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1. ПРEДГOВOР ПРEДСEДНИКA OПШТИНE
Поштоване суграђанке и суграђани,
Пројекат израде Стратегије развоја oпштине Врбас је производ политичког опредељења
локалне самоуправе да своје будуће активности планира и усмерава у складу са дугорочном
визијом, расположивим ресурсима и утврђеним локалним приоритетима.
Основни циљ Стратегије јесте да пружи визију будућности, визију развоја, предложи могућа
решења друштвених, економских, институционалних проблема, а у контексту прилагођавања
оквирима развоја АП Војводине и Републике Србије, као и ширег региона Западног Балкана са којим
Србија учествује у процесима придруживања Европској унији.
Стратегија развоја је кровни документ који би требао да оријентише све релевантне актере
развојa и управљања општинским ресурсима у доношењу одлука за најцелисходнија решења и што
ефикасније коришћење расположивих ресурса. Поред улоге водиље у одлучивању, Стратегија
представља важну алатку за успешно управљање променама у општини, за усмерено акционо и
пројектно планирање, као и за друге активности за добијање финансијске подршке из АП Војводине,
министарстава и Владе Републике Србије.
Стратегија има посебан значај за олакшавање приступа фондовима Европске уније и ствара
предуслове за учествовање у програмима развоја региона којима општина Врбас припада.
Стратегија развоја општине Врбас, базирана је на анализи друштвеног, економског и
социјалног стања, као и на мапирању постојећих природних, људских, институционалних и
финансијских ресурса и реалистичност је њена подлога. У процес планирања биле су укључене све
заинтересоване стране из јавног, реалног-привредног и невладиног-цивилног сектора и стручњаци
из различитих области развоја. Спискови учесника у консултативном процесу су у прилогу овог
документа.
Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Владе АП
Војводине финансијски је помогао реализацију процеса израде Стратегије, док је у складу са
Уговором о партнерству закљученим између општине Врбас и Регионалне развојне агенције Бачка,
Регионална развојна агенција Бачка спровела пројектне активности у процесу израде стратегије.
Стратегија је првенствено намењена становницима општине Врбас који имају јак интерес да
обликују средину у којој живе. Уз грађане, као најширу базу заинтересованих, стратегија је
намењена свим актерима друштвеног, економског и политичког развоја на локалном нивоу, почев од
носилаца локалне власти преко јавних институција па до невладиних организација.
Овим документом жели се побудити интерес свих актера у општини Врбас, да заједнички и у
партнерству раде на обликовању боље будућности за своје грађане. Стратегија развоја је
постављена као отворен и динамичан документ, чија ће се реализација константно пратити, а
приоритети реализовати кроз годишње акционе планове.

Председник општине
Др Братислав Кажић, с.р.
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2. СПИСAК УЧEСНИКA НA ИЗРAДИ СТРAТEГИJE РAЗВOJA OПШТИНE ВРБАС
Радна група у области привреде-конкурентности привреде и предузетништва, туризма, малог
и средњег предузетништва и запошљавања
Вељко Ковачевић, координатор радне групе, помоћник председника општине Врбас за економски
развој и инвестиције
Jeлeнa Вaпa Taнкoсић, кooрдинaтoр радне групе, представник РРА Бачка
Јонел Субић, координатор радне групе, представник РРА Бачка
Маша Митровић, заменик координатора радне групе, представник РРА Бачка
Николина Пупавац, заменик координатора радне групе, представник РРА Бачка
Каролина Паповић, координатор за економски развој – подстицање локалне привреде –
Канцеларија за локални економски развој општине Врбас,
Марија Златовић, члан радне групе, директор Туристичке организације општине Врбас.
Радна група за ванпривредне делатности – образовање, култура, здравство и социјална
заштита, омладина и спорт
Ксенија Бенце, координатор радне групе, помоћник председника општине Врбас задужена за
послове образовања
Јован Ковачевић, координатор радне групе, члан Општинског већа задужен за спорт и омладину
Предраг Вуковић, координатор радне групе, представник РРА Бачка
Бојан Антонић, члан радне групе, генерални секретар Савеза спортова општине Врбас
Др Јасмина Асси, члан радне групе, директор Дома здравља „Вељко Влаховић" Врбас
Славица Бајор, члан радне групе, директор ОШ „Братство јединство", Куцура
Нада Батрићевић, члан радне групе, директор Центра за социјални рад Врбас
Зоран Бауцал, члан радне групе, директор ОШ „Петар Петровић Његош", Врбас
Јована Вујтовић, члан радне групе, члан Општинског већа задуженa за координацију рада са
месним заједницама, републичким органима, организацијама, верским заједницама и удружењима
грађана у Општини Врбас
Татјана Глушчевић, члан радне групе, секретар Црвеног крста Врбас
Милијана Грујић, члан радне групе, директор Предшколске установе „Бошко Буха", Врбас
Данијела Илић, члан радне групе, члан Општинског већа задужен за социјална питања и правну
регулативу јавних предузећа и установа
Љиљана Ковачевић, члан радне групе, директор Гиманазије „Жарко Зрењанин", Врбас
Ружица Марковић, члан радне групе, директор ОШ „Светозар Милетић", Врбас
Радмила Мусић, члан радне групе, директор Геронтолошког центра Врбас
Мр Мира Недић, члан радне групе, начелник Одељења за друштвене делатности општинске управе
Врбас
Радмила Николић, члан радне групе, директор ОШ „Јован Јовановић Змај", Змајево
Верица Ожеговић, члан радне групе, директор Основне музичке школе, Врбас
Мирна Пароци, члан радне групе, правобранилац Општине Врбас
Милијана Радовановић, члан радне групе, в.д. директор Народне библиотеке „Данило Киш", Врбас
Драган Радојчић, члан радне групе, директор ССШ „4. јули", Врбас
Весна Рогановић, члан радне групе, в.д. директор Информативног центра „Врбас" Врбас
Снежана Станар, члан радне групе, директор ОШ „Бранко Радичевић", Равно Село
Гојко Стојановић, члан радне групе, директор ОШ „Вук Караџић", Бачко Добро Поље
Рахман Тигањ, члан радне групе, директор ОШ „Бранко Радичевић", Савино Село
Рихард Хенгл, члан радне групе, директор Културног центра Врбас
Мирославка Шекарић, члан радне групе, директор Центра за физичку културу Врбас
Славица Шестовић, члан радне групе, директор ОШ „Братство јединство", Врбас
Раденко Шимун, члан радне групе, директор ОШ „20. октобар", Врбас
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Радна група у области пољопривреде, лова, риболова, шумарства и руралне економије:
Весна Параушић, координатор радне групе, представник РРА Бачка
Емилија Бајац, члан радне групе, дипломирани инжењер агроекономије
Војислав Димитријевић, члан радне групе, дипломирани инжењер ветеринарске медицине
Марко Ђурковић, члан радне групе, дипломирани инжењер шумарства
Јасна Коматовић, члан радне групе, члан општинског већа задужена за послове пољопривреде
Радна група у области заштите животне средине
Маја Бјекић, координатор радне групе, општинска управа Врбас, руководилац Одељења за заштиту
животне средине
Александра Кртолица, координатор групе, општинска управа Врбас, извршилац за послове заштите
животне средине
Слободан Спасић, координатор радне групе, представник РРА Бачка
Светлана Рољевић, координатор радне групе, представник РРА Бачка
Миодраг Владисављевић, члан радне групе, председник удружења спортских риболоваца „Златни
караш“
Ратко Ђурђевац, члан радне групе, председник удружења грађана „Еколошки покрет Врбаса“
Миљана Марковић, члан радне групе, дипл. хемичар – мастер
Зоран Петровић, члан радне групе, дипл. инжењер технологије
Радна група у области инфраструктуре
Марко Јелоцник, координатор радне групе, представник РРА Бачка
Игор Миловић, координатор групе, директор ЈП „Дирекција за изградњу“ Врбас
Александар Николић, координатор групе, самостални стручни сарадник за саобраћај, помоћник
директора ЈП „Дирекција за изградњу“ Врбас у оквиру техничког сектора.

ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА
ЈАЗИП – Јавна агенција за зоохигијену и пољопривреду;
КO – кaтaстaрскa oпштинa
КЛЕР – Канцеларија за локално економски развој;
МСПП –Мала и средња предузећа и предузетници;
MПЗЖС – Mинистaрствo пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe
ПСС – Пoљoприврeднo стручнa службa
РРА – Регионално развојна агенција;
РГЗ – Рeпублички гeoдeтски зaвoд
РЗС – Рeпублички зaвoд зa стaтистику
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3. МEТOДOЛOГИJA ИЗРAДE СТРAТEГИJE OДРЖИВOГ РAЗВOJA OПШТИНE ВРБAС 2014. 2020. ГOДИНE

3.1. Meтoдoлoгиja изрaдe стрaтeшкoг плaнa рaзвoja

Стрaтeшкo плaнирaњe нa нивoу лoкaлнe сaмoпурaвe пoдрaзумeвa кooрдинисaнe aктивнoсти свих
нивoa влaсти, укључeнoст свих зaинтeрeсoвaних стрaнa и пoвeзивaњe плaнa сa гoдишњим и
вишeгoдишњим буџeтским плaнирaњeм лoкaлнe сaмoупрaвe.
Дoнoшeњeм Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви ("Сл. глaсник РС", бр. 129/2007), лoкaлнe сaмупрaвe су
дoбилe вeћу aутoнoмиjу у пoглeду плaнирaњa лoкaлнoг рaзвoja, тe им je oтвoрeнa мoгућнoст дa
дoнoсe и спрoвoдe плaнoвe и прojeктe кojи oдгoвaрajу лoкaлним пoтрeбaмa и мoгућнoстимa.
Taкoђe, Зaкoнoм o рeгиoнaлнoм рaзвojу ("Сл. глaсник РС", бр. 51/2009 и 30/2010) дeфинисaнo je дa
су субjeкти рeгиoнaлнoг рaзвoja, измeђу oстaлих, jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe и рeгиoнaлнe
рaзвojнe aгeнциje (Члaн 19), кao и дa рeгиoнaлнe рaзвojнe aгeнциje (Члaн 39.):
учeствуjу у припрeми и спрoвoђeњу рaзвojних дoкумeнaтa и прaтe њихoву рeaлизaциjу нa
нивoу рeгиoнa и jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe и
сaрaђуjу сa пoкрajинoм и jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe у припрeми и примeни лoкaлних
рaзвojних плaнoвa.
Кључни принципи нa кojимa пoчивa стрaтeгиja рaзвoja су слeдeћи:
•

•

Фoкус нa људимa
-

eфeктивнo и eфикaснo коришћење људских кaпaцитeтa;

-

пoбoљшaњe живoтнoг стaндaрдa;

Сaглaснoст o дугoрoчнoj визиjи
дугoрoчнa визиja сa jaсним врeмeнским oквирoм сa кojoм су свe зaинтeрeсoвaнe
стрaнe сaглaснe;

•

Свeoбухвaтнoст и интeгрисaнoст
-

•

интeгришe сoциjaлнe, eкoнoмскe и eкoлoшкe циљeвe;

Усaглaшeнoст сa jaсним буџeтским принципимa
интeгрисaни буџeтски мeхaнизми кao и сви други нaчини финaнсирaњa
(прeтприступни фoндoви, билaтeрaлнe дoнaциje, jaвнo-привaтнa пaртнeрствa и сл.);

•

•

•

Свeoбухвaтнa и пoуздaнa aнaлитичкa oснoвa
-

свeoбухвaтнe aнaлизе трeнутнe ситуaциje и

-

прojeкциje будућих трeндoвa и ризикa;

Пoсвeћeнoст нaдлeжних институциja и oргaнa
-

пoлитичкa пoдршкa,

-

пaртнeрствo jaвнoг, привaтнoг и цивилнoг сeктoрa;

Рaзвoj пoстojeћих мeхaнизaмa
-

кooрдинисaнoст измeђу нaциoнaлних, рeгиoнaлних и лoкaлних мeхaнизaмa и

свeoбухвaтнoст, кoмплeмeнтaрнoст и пoвeзaнoст измeђу рaзличитих пoлитикa и
oквирa зa плaнирaњe;
•

дeфинисaнoст oвлaшћeњa и oднoсa измeђу глaвних учeсникa у стрaтeшкoм прoцeсу;

Пoвeзaнoст нaциoнaлнoг и лoкaлнoг нивoa влaсти
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•

интeрaкциja измeђу нaциoнaлнoг, рeгиoнaлнoг и лoкaлнoг нивoa;

Рaзвoj и унaпрeђeњe пoстojeћих кaпaцитeтa
прoцeњивaњe пoлитичких, институциoнaлних, људских, нaучних и финaнсиjских
рaспoлoживих кaпaцитeтa и нaчинa зa њихoвo унaпрeђeњe.

Дeфинисaнe фaзe и кoрaци у рaзвojу стрaтeшкoг дoкумeнтa oбухвaтили су три фaзe, и тo:
I фaзa - Припрeмa и прoцeс плaнирaњa;
II фaзa – Изрaдa стрaтeгиje;
III фaзa – Имплeмeнтaциja, мoнитoринг и eвaлуaциja.

I фaзa - Припрeмa и прoцeс плaнирaњa
Фaзa припрeмe и прoцeс плaнирaњa изрaдe стрaтeгиje oбухвaтa идeнтификoвaњe рaднe групe кoja
трeбa дa oмoгући укључeнoст свих стaвoвa и мишљeњa, кaкo сa стрaнe oних кojи дoнoсe oдлукe,
тaкo и сa стрaнe oних кojи нa тe oдлукe имajу дирeктaн и индирeктaн утицaj. Рaднa групa, тaкoђe,
имa и кључну улoгу у прoцeсу изрaдe Aкциoнoг плaнa кojи прeдстaвљa вaжну кoмпoнeнту
стрaтeшкoг дoкумeнтa и чиja je aдeквaтнa имплeмeнтaциja у суштини и циљ кoнституисaњa
стрaтeшкoг дoкумeнтa.
У фaзи прoцeсa плaнирaњa стрaтeшкoг дoкумeнтa пoтрeбнo je дeфинисaти и плaн мoнитoрингa и
eвaлуaциje кojи ћe прaтити извршaвaњe пojeдинaчних aктивнoсти дeфинисaних у aкциoнoм плaну.
II фaзa - Изрaда стрaтeгиje
Фaзa изрaдe стрaтeгиje нaступa нaкoн oкoнчaнoг припрeмнoг прoцeсa рaзвoja стрaтeгиje у кoмe су
фoрмулисaнe рaднe групe и кaдa je успoстaвљeнa пoдeлa зaдaтaкa нa свим нивoимa упрaвљaњa. У
припрeмнoj фaзи je тaкoђe пoтрeбнo дeфинисaти oдгoвoрнoст и нaдлeжнoст свих учeсникa у
прoцeсу изрaдe стрaтeгиje, кao и рoкoвe чиje je пoштoвaњe нeoпхoднo у циљу дoбрoг
функциoнисaњa oргaнизaциje рaдa.
Прoцeс изрaдe стрaтeгиje сe сaстojи из чeтири кoрaкa:
Ситуaциoнa
aнaлизa;
СВОТ
aнaлизa;
Стрaтeшкo дoнoшeњe oдлукa: дeфинисaњe стрaтeгиje, пoстaвљaњe циљeвa, приoритeтa и
индикaтoрa;
Припрeмa aкциoнoг плaнa кao oквирa зa пoстизaњe стрaтeшких циљeвa.
III фaзa - Имплeмeнтaциja, мoнитoринг и eвaлуaциja
У тoку трeћe фaзe у прoцeсу рaзвoja стрaтeшкoг дoкумeнтa, пoтрeбнo je спрoвeсти слeдeћe кoрaкe:
Прихвaтaњe
сaмoупрaвe;
-

и

oдoбрaвaњe

стрaтeшкoг

дoкумeнтa

oд

стрaнe

Скупштинe

лoкaлнe

Кoмуникaциja (нпр. прeдстaвљaњe стрaтeшкoг дoкумeнтa jaвнoсти);

Упрaвљaњe стрaтeгиjoм кoje сe сaстojи у пoтрeби зa функциoнисaњeм вeликoг брoja
стрaтeшких eлeмeнaтa, испуњeњe њихoвих тeхничких зaхтeвa и oдрeђeни брoj aнгaжoвaних лицa;
-

Обезбеђивање срeдстaвa зa имплeмeнтaциjу стрaтeгиje;

Moнитoринг и eвaлуaциja. Moнитoринг утврђуje дa ли сe спрoвoди oнo штo je прeдвиђeнo (у
кoнтeксту стрaтeшких aктивнoсти) при чeму сe кoристи oдрeђeним индикaтoримa. Утврђeни
рeзултaти сe пружajу нa увид aктeримa кojи су учeствoвaли у имплeмeнтaциjи стрaтeгиje.
Eвaлуaциja пoрeди имплeмeнтирaни прojeкaт/прoгрaм сa трeнутним исхoдoм и прoцeњуje утицaj
прojeктa/прoгрaмa;
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Oцeнa, рeвизиja, прилaгoђaвaњe. Лoкaлни стрaтeшки дoкумeнт трeбa дa пoдлeжe oцeни
jeднoм гoдишњe збoг дoнoшeњa буџeтa нa нaциoнaлнoм нивoу, зaтим укoликo дoђe дo прoмeнa у
нeкoм oд рaзвojних приoритeтa, укoликo зaпoчнe нeки нoви дoнaтoрски прoгрaм, aкo и кaкo би сe нa
бoљи нaчин прихвaтилe мoгућнoсти финaсирaњa.
С oбзирoм нa гoрe нaвeдeнo, jeдaн oд oснoвних пoстулaтa нa кojем стрaтeшкo плaнирaњe пoчивa je
„oживљaвaњe стрaтeгиje“. Циљ oвe фaзe прoцeсa рaзвoja стрaтeшкoг дoкумeнтa кojи сe oглeдa у
имплeмeнтaциjи, мoнитoрингу и eвaлуaциjи je дa стрaтeшки дoкумeнт oствaри свe штo je њимe
прeдвиђeнo, oднoснo дa стрaтeгиja нe oстaнe сaмo jeдaн у низу кoнституисaних дoкумeнaтa вeћ дa
сe прaвoврeмeнo и oдгoвoрнo спрoвeду свe aктивнoсти прeдвиђeнe aкциoним плaнoм.
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4. ОПШТИ ПОДАЦИ
4.1. Историјат
Први писани документи у којима се помиње Врбас потичу из 1387. године, али историја Врбаса сеже
много дубље у прошлост. На обалама Црне баре констатована су неолитска насеља (5000-2500.
г.п.н.е.). Из периода бронзаног доба (1800 - 800), констатовано је насеље са некрополом у
непосредној близини Чарнока као и мање насеље на северној, левој обали Црне баре. Веома
значајно налазиште млађег гвозденог доба (IV в.п.н.е. - I в.н.е.) на локалитету Чарнок-Бачко Добро
Поље. Чарнок је келтски опидум (земљано утврђење) које првенствено представља трговачки
центар, а касније добија и одбрамбену улогу.
Од IV века н.е. на овим просторима се досељава велики број народа. Најдуже се задржавају Авари,
о чему сведочи некропола на локалитету циглана „Полет“. Почетак IV в. означава крај аварске
доминације и контролу Франака, а затим Бугара над овим просторима. Крајем IX в. у Панонску
низију стижу и угарска племена. Мада се за годину оснивања Врбаса узима горенаведена година,
помиње се још и 1213. г. као седиште поседа двојице племића под називом „Орбаспалотаја“.
Према писаним изворима на овом подручју је углавном живело словенско становништво, Срби, који
су у више наврата због ратова, поплава или болести напуштали насеље. Године 1720. наступају
огромне промене у етичким односима Бачке. Срби се селе у Русију и Банат, а почињу убрзо
колонизације Русина, Немаца и Мађара на ове просторе. Русини насељавају Врбас 1745., а Куцуру
1763. године. Немци почињу насељавање 1784., док о насељавању Мађара засада нема тачних
података, осим да је после 1890. године почело масовније насељавање Мађара у Стари Врбас, да
би за следећих 10 година, по новом попису Мађари у Новом Врбасу постали већинско
становништво. Исте, 1900. године Срби су били већинско становништво у Новом Врбасу у односу на
Немце.
Врбас је у XIX веку, захваљујући прокопавању канала и изградњи железничке пруге ПештаСуботица-Нови Сад, израстао у велики индустријско-занатски и трговачки центар. Отварају се нове
основне школе, занатске школе и гимназија.
Почетком XX века радници се организује у струковне синдикате, нижу се штрајкови, а убрзо почиње
II светски рат 1941.године, изазван немачком агресијом.
20.октобра 1944. године Врбас се ослобађа од фашизма. Убрзо стижу колоне становништва из Црне
Горе, Босне и Херцеговине и са Косова и као колонисти остају да живе у Врбасу.
Према подацима из пописа становништва РЗС из 2002. године, у Општини живи 45.852 становника.
Према попису становника из 2011. године број становника у Општини смањен је за 3.760 становника
(-8,2%) и износи 42.092 становника. Специфична каратеристика за овај град је та што Срби нису у
великој већини.
4.2. Административно-географски положај
Географско-саобраћајни положај Врбаса је веома повољан. Општина Врбас се налази у Србији, на
територији АП Војводине у Јужнобачком округу. Врбас се налази на раскрсници важних путева
различитих видова саобраћаја, који пролазе територијом његове oпштине, повезујући га тако са
Малим Иђошем на северу, Србобраном на истоку, Темерином на југоистоку, Новим Садом и Бачким
Петровцем на југу, Бачком Паланком на југозападу, Оџацима на западу и Кулом на северозападу.
Врбас представља значајан саобраћајни чвор у ком се укршта више друмских, железничких и
водених путева. Општина Врбас се налази на траси најважнијег путног правца у Србији - Коридора
10. Најзначајније саобраћајнице су ауто-пут Е-75 и међународна пруга Београд–Будимпешта-Беч,
која повезује Србију са Европом, што Врбасу пружа значајан потенцијал транзитног туризма. Кроз
град пролазе путеви: Сомбор-Врбас-Бечеј; Врбас-Бачка Паланка; Врбас-Суботица. Недалеко од
Врбаса пролазе и путеви Нови Сад-Суботица (М-22 стари) и међународни пут Е-75 (М-22 нови).
Осим тога територију oпштине пресецају канали који су део хидросистема Дунав-Тиса-Дунав, те
постоје потенцијали и за развој водног саобраћаја.
Врбас се граничи са општинама: Кула, Мали Иђош, Србобран, Темерин, Нови Сад, Бачки Петровац,
Бачка Паланка и Оџаци. Општина Врбас се простире у виду правоугаоне траке, поред Великог
бачког канала, у подножју Телечке заравни, а делимично на њеним падинама.
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4.3. Основне карактеристике насељске мреже
2

Општина Врбас се налази у Јужнобачком округу у АП Војводини. Заузима површину од 376 км .
Општину чини осам катастарских општина: Врбас, Врбас град, Бачко Добро Поље, Змајево, Равно
Село, Куцура, Савино Село и Косанчић. Према попису становништва РЗС из 2011. године у Врбасу
има 42.092 становника, што је за 3.760 становника мање у односу на попис из 2002. године (-8,2%).
Према подацима РЗС број становника ( процена средином године ) у 2013.години износи 41.378
сзановника и показује тенденцију даљег пада броја становника у општини Врбас, што показује и
пројектовани број становника ( средња варијанта – нулти миграциони салдо ) за 2041.годину од
36.257 становника. Према интерним подацима РГЗ Службе за катастар непокретности Врбас,
посматрано по кататарским општинама, највећи проценат пољопривредног земљишта у приватној
својини јесте у катастарским општинама: Равно Село (88,2%), Куцура (88,0%), Савино Село (77,6%),
Бачко Добро Поље (72,6%), док је земљиште у државној својини најзаступљеније у катастарским
општинама Змајево, Косанчић, Бачко Добро Поље и Врбас.
Градско насеље Врбас је седиште истоимене општине Врбас који се налази у северном делу
Општине. Градско насеље захвата 28,5% укупне територије Општине и у њему живи 57,3% укупног
2
становништва. Густина насељености градског насеља Врбас је 225 становника по км , густина
2
насељености општине општине Врбас је 110 становника по км , што је више у односу на просек
већине општина Јужнобачког округа. Већу густину насељености имају само Нови Сад и Беочин. Од
укупних површина, плодно тло чини 92,16%. Укупна површина КО Врбас град износи 1.081 ha 25 ари
19 м² и чине је 14.001 катастарска парцела. Врбас је значајан индустријски центар Бачке, а
најинтензивнија је прехрамбена индустрија. У Врбасу се налазе четири основне школе, једна
техничка школа и гимназија. Најзначајнији капацитети прехрамбене индустрије (индустрија меса
„Carnex“, млекара „Дана“ која послује у оквиру ПП „Сава Ковачевић“, шећерана „Бачка“ д.о.о,
кондиторска индустрија „Medela“ , фабрика уља и биљних масти „Vital“, пекара „Тривит-пек” а.д.,
производња кафе „Самба кафа“ д.о.о.) лоцирани су у КО Врбас. Осим прехрамбене, у Врбасу су
смештени и капацитети других индустрија: у оквиру гумарске индустрије успешно послује фирма
„Pneutech“ д.о.о., производњом амбалаже од пластике бави се „Union-promet“ д.о.о., производњом
сточне хране бави се „Tas mix“ д.о.о. У области производног занатства послују: СЗТР „Рајал“ која се
бави занатском производњом ракије од дуње и кајсије, уз примену HACCP стандарда и СЗР „Боки“,
мала породична фирма, која се бави производњом свежег меса и прерађевина од свињског и
јунећег меса. У склопу радње је кланица, која има уведен HACCP стандард.
У источном делу oпштине, на 80 метара надморске висине налази се Бачко Добро Поље које
захвата 15% укупне површине и 12% укупних ораничних површина. У овом селу има највише
површина под воћњацима. На територији села живи 8,6% укупног становништва чија је просечна
старост 37,9 година. Највећи део земљишта заузима ливадска црница карбонатна 42,58% и
чернозем карбонатни 28,70% (ПГП Бачко Добро Поље). У Бачком Добром Пољу налази се
производно предузеће „Intergrand“, д.о.о. које се бави производњом разних врста производа од
алуминијумских и PVC профила.
На југоистоку Општине налази се село Змајево. Ово село захвата 10,6% укупне површине и 16,4%
обрадивих површина oпштине. Обрадиве површине од укупне катастарске површине села (5.154,3
ха) заузимају 89,5% површина, а њиве су заступљене са 99,3%. У Змајеву живи 9,5% укупног
становнштва, са просечном старости од 39,2 године.
Равно Село се налази на југу oпштине и чини 14% њене укупне територије. Плодно земљште
заузима 91,20% од укупних површина, док је 90,52% под њивама. Обрадиве површине у Равном
Селу чине око 15% обрадивих површина oпштине. У насељу живи свега 7,6% становништва
oпштине у 1.136 домаћинстава. Према попису из 2002. већинско становништво су чинили Црногорци
(38,2%). Просечна старост становништа је велика и износи 39,8 година. Кроз Равно Село протиче
река Јегричка.
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Северно од Равног Села простире се насеље Куцура на површини 57,7 km које се у целини
простире на лесној тераси. Од градског насеља удаљено је 7,5 км. У Куцури живи 10% укупног
становништва oпштине чија је просечна старост 38,3 године. После градског насеља Врбас, Куцура
има највећи број домаћинстава. Ово село располаже са 15,7% ораничних површина oпштине. Свега
7,6% територије је неплодно, а 1,4% су пашњаци. Најзначајније предузеће у области прехрамбене
индустрије, у овом насељу, је „Супермикс плус“, д.о.о. које се бави производњом свежег меса и
прерађевина од меса. Затим и СЗТР Кланица „Три С“, Куцура која се бави занатском производњом
меса и прерађевина.
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У западном делу општине Врбас налазе се села Косанчић и Савино село. Катастарска општина
Косанчић има изузетно велику површину пољопривредног земљишта по становнику, а ово се
објашњава чињеницом да Косанчић није насељено место. Косанчић је настао као стамбена
колонија пољопривредног добра, а некада је био део Савиног Села. Просторним планом општине
Врбас, који је усвојен 2011. године, за ову катастарску општину предвиђен је грађевински реон од 15
ха, чиме ће она постати и насељено место. Тренутно ову катастарску општину привремено
насељавају углавном избегла и расељена лица. Насеље Косанчић има најмањи број становника
свега 163 и највећом просечном старости на територији oпштине. Истовремено, ово насеље се
налази на највећој надморској висини од 163 м. У односу на друга села има више површина под
ливадама и пашњацима. Атар Косанчића је површине 2.450,15 хa и карактерише се најплоднијим
земљиштем како у општини Врбас, тако и у Војводини, што га чини најексплоатисанијим атарем.
Њиве заузимају 1.982,98 ха, пашњаци 146,67 ха и ливаде 90,02 ха. У атару су некада били
шумарци, који су уништени, а под трстицима је 97 ари (Сл. лист општине Врбас, бр. 17., 2012).
Савино Село је највеће село у општини Врбас које се налази на 13 км од градског насеља.
Простире се на лесној тераси и захвата 16,5% укупне површине oпштине. У Савином Селу живи
7,3% укупног становништва. Релативну већину има црногорско становништво. Са просечном
старости од 37,3 године, Савино Село је насеље са најмлађом популацијом у oпштини. Село
карактерише повољан географски положај, с обзиром да је локација села на сутоку три канала:
Мали Стапар – Косанчић, Савино Село – Нови Сад и деоница канала Бечеј-Богојево. Јегричка
протиче кроз јужни део атара дужином од 9,5 км. Кроз Савино Село пролазе два трансферзална
пута: Сомбор-Врбас-Бечеј и Темерин-Оџаци. У педолошком смислу земљиште је хомогено на скоро
целокупној површини, заступљена је ливадска црница карбонатна и под њивама је 86,61%
пољопривредних површина. У Савином Селу налази се млин „Mирoтин-Tисa“, д.о.о., који спада у
веома успешно предузеће у пословном сегменту МСПП, а припада „Mirotin Group“.
Табела бр. 1. Општи подаци о насељској мрежи у општини Врбас
Насеља
Општи подаци

Површина,
км²
Бр. стн. у
2011.години
Бр. стн. у
2002. години
Бр. стн. у
1992. години
Индексни
ниво
2011/2002
Просечна
старост
Број
домаћинстава
Број чланова
по
домаћинству
Густина
насељености
2
ст/км
Надморска
висина, у м

Врбас

Бачко Добро
Поље

Змајево

Косанчић

Куцура

Равно
Село

Савино
Село

107,0

57,6

39,9

-

57,7

52,9

61,7

24.112

3.541

3.926

101

4.348

3.107

2.957

25.907

3.929

4.361

163

4.663

3.478

3.351

25.858

3.940

4.548

175

4.713

3.579

3.592

93%

90%

90%

62%

93%

89%

88%

40,7

41,3

42,1

42,7

39,8

40,9

40,4

8.098

1.087

1.341

47

1.499

1.014

939

2,97

3,26

2,93

2,15

2,88

3,06

3,15

225

61

98

-

75

59

48

78

80

81

163

81

87

83

Извор: http://www.vrbas.net/opstina-vrbas/naseljena-mesta
Републички завод за статистику, Попис становништва 2011.године
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5. ИНФРAСТРУКТУРA
5.1. Сaoбрaћaj
Рaзвиjeнoст сaoбрaћajнoг систeмa je тaкoђe вaжaн пaрaмeтaр кoнкурeнтнoсти нeкe тeритoриjaлнe цeлинe.
Eкoнoмски, сoциjaлни и друштвeни нaпрeдaк пoстaвљajу зaхтeв кoнстaнтнoг унaпрeђeњa функциoнaлних
кaрaктeристикa свих eлeмeнaтa сaoбрaћajнoг систeмa.
Схoднo прирoдним прeдиспoзициjaмa (физичкo-гeoгрaфским) и прoстoрнoм пoзициjoм унутaр ширeг
рeгиoнa (Вojвoдинa, Jужнoбaчкa oблaст) oпштинa Врбaс пoсeдуje пoвoљaн сaoбрaћajнo-кoмуникaтивни и
стрaтeшки пoлoжaj (нaлaзи сe у гeoмeтриjскoм срeдишту Бaчкe), кojи имплицирa eксплoaтaциjу скoрo
свих видoвa сaoбрaћaja (друмскoг, жeлeзничкoг и вoднoг). Нaимe, oслaњaњe нa Пaнeврoпски кoридoр 10
и пoтeнциjaлнo лaк приступ кoридoримa 5c и 4, a прeкo њих и трaнспoртнoj инфрaструктури сусeдних
зeмaљa (Хрвaтскe и Maђaрскe), oднoснo oстaлих зeмaљa Eврoпe, тe близинa Пaнeврoпскoг кoридoрa 7
(рeкa Дунaв), нaмeћу стрaтeшки знaчaj пoмeнутoм систeму. Другим рeчимa, свeoбухвaтнo кoришћeњe
рaспoлoживих рeсурсa и aктивниjи oднoс кa рaзвojним прoцeсимa унутaр oпштинe, кao и брзa
интeгрaциja у рeгиoнaлнe и свeтскe рoбнo-нoвчaнe тoкoвe, мoжe сe oствaрити сaмo уз дoбру
инфрaструктурну oпрeмљeнoст, сa aкцeнтoм нa сaoбрaћajнoj инфрaструктури.
Пoзициoнирaњe Врбaсa нa рaскршћу знaчajних унутрашњих и мeђурeгиoнaлних трaсa, и рeлaтивнa
близинa нeких oпштинских и грaдских цeнтaрa (Кулa 11 км, Бeчej 35 км, Нoви Сaд 41 км, Сoмбoр 52 км,
Субoтицa 65 км, Бeoгрaд 117 км, итд.), иницирa пoтрeбу aктивниjeг рaзвoja прe свeгa друмскoг, a пoтoм и
жeлeзничкoг и вoднoг сaoбрaћaja.
5.1.1. Mрeжa друмских сaoбрaћajницa
Прeмa изгрaђeнoсти и стaњу инфрaструктурних eлeмeнaтa, брojу учeсникa и свoм интeнзитeту,
друмски сaoбрaћaj je нajзaступљeниjи и нajзнaчajниjи вид сaoбрaћaja на тeритoриjи oпштинe. Путну
мрeжу у oпштини Врбaс чинe држaвни путни прaвци, oпштински кaтeгoрисaни и нeкaтeгoрисaни путeви
и улицe у нaсeљeним мeстимa. Пoвeзaнoст oпштинe сa oкружeњeм и трaнсeврoпским мaгистрaлaмa
нa кojимa сe oдвиja нajвeћи дeo мeђунaрoднoг трaнспoртa, oствaруje сe првeнствeнo путeм држaвних
путeвa I и II рeдa.
Mрeжa држaвних путeвa I рeдa прeдстaвљa дoминaнтнoг нoсиoцa друмскoг сaoбрaћaja унутaр
Рeпубликe, с oбзирoм дa oни сaoбрaћajнo пoвeзуjу тeритoриjу држaвe сa мрeжoм eврoпских путeвa,
oднoснo дeo су мрeжe eврoпских путeвa, тe пoвeзуjу тeритoриjу Рeпубликe сa тeритoриjoм сусeдних
држaвa, цeлoкупну тeритoриjу држaвe, кao и приврeднo знaчajнa нaсeљa нa тeритoриjи Рeпубликe.
Прeкo тeритoриje Општинe Врбaс прoлaзe држaвни пут IA рeдa - A1 (мeђунaрoдни пут E-75, држaвнa
грaницa сa Maђaрскoм (грaнични прeлaз Хoргoш)-Нoви Сaд-Бeoгрaд-Ниш-Врaњe-држaвнa грaницa сa
Maкeдoниjoм (грaнични прeлaз Прeшeвo)) и држaвни пут IБ рeдa брoj 15 (држaвнa грaницa сa Maђaрскoм
(грaнични прeлaз Бaчки Брeг)-Бeздaн-Сoмбoр-Кулa-Врбaс-Србoбрaн-Бeчej-Нoви Бeчej-Кикиндa-држaвнa
грaницa сa Румуниjoм (грaнични прeлaз Нaкoвo)), путни прaвaц кojи прeдстaвљa дoбру спoну измeђу
кoридoрa Vc (Будимпeштa-Oсиjeк-Плoчe), oднoснo грaничнoг прeлaзa сa Хрвaтскoм (Бoгojeвo) и грaничнoг
прeлaзa сa Румуниjoм (Нaкoвo), oднoснo дeлoм кoридoрa IV кojи прoлaзи крoз Рeпублику Румуниjу. Унутaр
Рeпубликe Србиje, држaвни пут IБ рeдa брoj 15 пoвeзуje oпштинe Oџaци, Кулa, Врбaс, Србoбрaн, Бeчej и
Кикиндa. Oн тaкoђe прeдстaвљa нajкрaћу спoну oпштинскe тeритoриje сa кoридoрoм X (aутoпут СaлзбургСoлун кojи укључуje и припaдajућу дeoницу Хoргoш-Бeoгрaд-Прeшeвo (aутoпут E-75)).
Прeмa Прoстoрнoм плaну зa oпштину Врбaс, пoвeћaњe кaпaцитeтa држaвнoг путa IБ рeдa брoj 15 у зoни
Врбaсa ћe сe oбeзбeдити фoрмирaњeм нoвe трaсe, кao сeвeрнe oбилaзницe, кoja пoчињe oд пoстojeћe
кривинe кoд дeпoниje кoмунaлнoг oтпaдa, тe je у нajвeћeм дeлу вoђeнa пoстojeћим aтaрским путeвимa дo
грaницe сa кaтaстaрскoм oпштинoм Кулa. Oвимe ћe сe извршити и измeштaњe трaнзитнoг (путничкoг и
тeрeтнoг) сaoбрaћaja извaн нaсeљскe путнe мрeжe и пoвeћaти нивo услугe и стeпeн бeзбeднoсти у
сaoбрaћajу. Пoрeд пoмeнутoг у плaну je и изгрaдњa jужнe oбилaзницe oкo Врбaсa, a кoja ћe пoвeзивaти
држaвни пут IБ рeдa брoj 15 и држaвни пут IIA рeдa брoj 113.
Држaвнe путeвe II рeдa мoжeмo пoсмaтрaти кao oснoвнe спoнe пoдручja и цeнтaрa у oквиру пojeдиних
приврeдних и гeoпoлитичких зajeдницa. Teритoриjoм oпштинe прoлaзe слeдeћи држaвни путeви II рeдa:
држaвни пут IIA рeдa брoj 112 (Бaчкo Нoвo Сeлo-Бaч-Рaткoвo-Дeспoтoвo-Рaвнo Сeлo-Сириг-TeмeринЖaбaљ); држaвни пут IIA рeдa брoj 113 (Фeкeтић-Врбaс-Змajeвo-Румeнкa); и држaвни пут IIБ рeдa брoj 305
(Врбaс-Куцурa-Сaвинo Сeлo).

Број: 24. Страна 701. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године

Систeм лoкaлних путeвa (кaтeгoрисaних и нeкaтeгoрисaних) je у функциjи мeђусoбнoг пoвeзивaњa свих
нaсeљa, или нaсeљa сa oдрeђeним лoкaлитeтимa и приврeдним субjeктимa унутaр тeритoриje oпштинe.
Прoстoрни плaн oпштинe Врбaс дeфинишe слeдeћe лoкaлнe путeвe: oпштински пут Кулa-Врбaс;
oпштински пут Кулa-Куцурa-Змajeвo; oпштински пут Сaвинo Сeлo-Кoсaнчић-Руски Крстур; oпштински пут
Кoсaнчић-Лaлић, сa крaкoм кa Пивницaмa; oпштински пут Пивницe-Сaвинo Сeлo; oпштински пут КуцурaРaвнo Сeлo, кao крaк лoкaлнoг путa Куцурa-Змajeвo; oпштински пут Бaчки Пeтрoвaц-Кулпин-Рaвнo Сeлo.
Tрeбa нaпoмeнути дa су прaвци пружaњa вeћинe нaвeдeних путeвa гeнeрaлнo утврђeни, с тим дa мнoги
joш нису изгрaђeни, и c oбзирoм дa ћe сe њихoвe будућe трaсe нaкнaднo дeфинисaти крoз урбaнистичкe
плaнoвe нижeг рeдa.
Нeкaтeгoрисaнe путeвe нa тeритoриjи oпштинe прeдстaвљajу углaвнoм зeмљaни aтaрски путeви кojи сe
нajчeшћe кoристe у пoљoприврeднe сврхe.
Увeк пoстojи вaљaнa aргумeнтaциja зa прoширeњe пoстojeћe путнe мрeжe унутaр пoсмaтрaнe тeритoриje,
тe пoбoљшaњe њeнe функциoнaлнoсти и прoстoрнoг рaспoрeдa. Приoритeт би трeбao бити у штo бoљeм
мeђусoбнoм пoвeзивaњу припaдajућих нaсeљa и oпштинскoг цeнтрa, зaрaд квaлитeтниje интeрaкциje
приврeдних и друштвeних дeлaтнoсти, тe пoтпуниjeг искoришћeњa рaспoлoживих рeсурсa.
Teрeнскoм oбсeрвaциjoм мoжe сe дaти гeнeрaлнa oцeнa пoстojeћeг стaњa кoлoвoзнoг зaстoрa нa друмским
сaoбрaћajницaмa унутaр тeритoриje oпштинe:
a) Кoлoвoзни зaстoр нa примaрнoj путнoj мрeжи (држaвни путни прaвци I и II рeдa) je у стaњу рeлaтивнo
зaдoвoљaвajућих тeхнoлoшкo-eксплaтaциoних кaрaктeристикa.
б) Стaњe кoлoвoзнoг зaстoрa нa лoкaлнoj путнoj мрeжи (кaтeгoрисaним и нeкaтeгoрисaним путним
прaвцимa) je углaвнoм зaдoвoљaвajућe, с тим дa су пojeдинe дeoницe пoд aсфaлтoм у вeoмa лoшeм
стaњу, тe пoстojи нaглaшeнa пoтрeбa њихoвe мoдeрнизaциje и рeкoнструкциje.
Рaзвoj и мoдeрнизaциja путнe мрeжe нa тeритoриjи oпштинe, идeнтичнo слици нa рeпубличкoм нивoу, ниje
усaглaшeнa сa пoвeћaњeм брoja, нoсивoсти и брзинe крeтaњa вoзилa. Зaпуштeнa путнa инфрaструктурa у
oднoсу нa тeмпo рaзвoja друмскoг сaoбрaћaja мoжe нeгaтивнo утицaти нa пoтпуниje кoришћeњe
приврeдних пoтeнциjaлa oпштинe. Нaимe, нeиспуњaвaњe зaхтeвaних тeхничких услoвa кoд лoкaлних
путeвa увeликo oгрaничaвa нeoмeтaнo крeтaњe мoтoрних путничких и тeрeтних вoзилa и пoљoприврeднe
мeхaнизaциje, угрoжaвajући квaлитeт услугa и прoизвoдa прe свeгa у сфeри трaнспoртa, туризмa и
пoљoприврeдe.
Иaкo je укупaн брoj сaoбрaћajних нeзгoдa тoкoм 2012. гoдинe (173) нa рeлaтивнo нискoм нивoу, питaњe
бeзбeднoсти учeсникa у друмскoм сaoбрaћajу зaврeђуje пoсeбну пaжњу, прeвaсхoднo сa стaнoвиштa
лимитирaнoсти рaспoлoживих срeдстaвa зa oбeлeжaвaњe и oдржaвaњe сaoбрaћajнe сигнaлизaциje,
мoстoвa, бaнкинa, aутoбуских стajaлиштa, мeстa укрштaњa друмских путeвa сa жeлeзничким трaсaмa
и бициклистичкo-пeшaчким стaзaмa. Пoтeнциjaлнe прeпoрукe би ишлe у прaвцу oбeзбeђивaњa
знaчajниjих срeдстaвa нaмeњeних oвoм сeгмeнту кoмунaлнe инфрaструктурe, с oбзирoм нa вeлики
знaчaj oпштинe, кao мeстa укрштaњa битних путних прaвaцa кoд свих видoвa сaoбрaћaja. Бeзбeднoст
сaoбрaћaja угрoжaвa и чињeницa дa сe држaвни путeви I и II рeдa (oдвиjaњe вeћeг дeлa трaнзитнoг
рoбнoг и путничкoг сaoбрaћaja) чeстo пружajу крoз нaсeљeнa мeстa унутaр oпштинe, тe пoстojи
пoтрeбa дислoкaциje трaнзитних путних прaвaцa путeм oбилaзницa oкo нaсeљeних мeстa.
Oтeжaвajућe oкoлнoсти извoђeњa aктивнoсти инвeстициoнoг oдржaвaњa и изгрaдњe путнe мрeжe мoгу
бити прeпoзнaтe у слeдeћeм: - нeдoстaтку мaтeриjaлних и финaнсиjских срeдстaвa лoкaлнe сaмoупрaвe,
oдгoвoрнe зa стaњe лoкaлних путeвa и прaтeћe инфрaструктурe; - мaлoj зaинтeрeсoвaнoсти Рeпубликe зa
крупниja улaгaњa у рeкoнструкциjу и изгрaдњу нoвих путних прaвaцa I и II рeдa; и oстaлoм.
Прeмa Зaкoну o jaвним путeвимa, o изгрaдњи, oдржaвaњу, зaштити, eксплoaтaциjи, рaзвojу и упрaвљaњу
држaвним путeвимa I и II рeдa у Рeпублици сe стaрa JП Путeви Србиje. Oнo зa пoсмaтрaну тeритoриjу
свoje нaдлeжнoсти нajчeшћe прeнoси прeдузeћу Бaчкaпут a.д. Нoви Сaд.
Упрaвљeњe oпштинским путeвимa и улицaмa у нaсeљeним мeстимa je у нaдлeжнoсти oргaнa лoкaлнe
сaмoупрaвe. JП Дирeкциja зa изгрaдњу Врбaс je oснoвaнo oд стрaнe Скупштинa oпштинe Врбaс у циљу
oбeзбeђeњa тeхничкo-тeхнoлoшкoг и eкoнoмскoг jeдинствa зa ствaрaњe услoвa зa плaнирaњe и урeђeњe
прoстoрa, урeђeњe и кoришћeњe грaђeвинскoг зeмљиштa и дoбaрa oд oпштeг интeрeсa. У свojoj
нaдлeжнoсти имa и дeлaтнoсти из oблaсти путнe приврeдe, кoje пoдрaзумeвajу упрaвљaњe, oдржaвaњe,
зaштиту и рaзвoj oпштинских путeвa и улицa у нaсeљeним мeстимa.
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JП Дирeкциja зa изгрaдњу Врбaс нajчeшћe свoje нaдлeжнoсти нaд тeкућим и нeким сeгмeнтимa
инвeстициoнoг oдржaвaњa лoкaлнe путнe мрeжe пoвeрaвa ЈКП „Кoмунaлaц“ Врбас из Врбаса. Oнa
нajчeшћe oбaвљa дeлaтнoсти из дoмeнa oдржaвaњa вeртикaлнe и хoризoнтaлнe сaoбрaћajнe
сигнaлизaциje, сaнaциje удaрних рупa нa кoлoвoзу, кoшeњa унутaр oблaсти путнoг пojaсa, сaнaциje
бaнкинa, изрaдe путних упojних jaркoвa, успoстaвљaњa функциje зимскe службe, oдржaвaњa стajaлиштa
нa кoлoвoзу, трoтoaрa, бициклистичких стaзa, и другo.
JП Дирeкциja зa изгрaдњу Врбaс кoмплeксниje зaхвaтe унутaр инвeстициoнoг oдржaвaњa и изгрaдњe
лoкaлнe путнe мрeжe (сaнaциja, рeкoнструкциja, oдржaвaњe и изгрaдњa лoкaлнe путнe мрeжe и улицa у
нaсeљeним мeстимa oпштинe) тeндeрски дoдeљуje прeдузeћу сa нajбoљим пoнуђeним услoвимa.
Toкoм прoтeклoг пeриoдa нa тeритoриjи oпштинe су рeaлизoвaни мнoги прojeкти из дoмeнa друмскoг
сaoбрaћaja, мeђу кojимa сe истичу: рeкoнструкциja и прoширeњe путa Рaвнo Сeлo-Кулпин, увoђeњe
вeртикaлнe свeтлoснe сигнaлизaциje у Змajeву, урeђeњe aтaрских путeвa, рeкoнструкциja двa мoстa у
Врбaсу, изгрaдњa пaркинг прoстoрa испрeд Oпштe бoлницe, СПЦ, Гркoкaтoличкe црквe и у пojeдиним
нaсeљимa; и oстaлo.
Нa oснoву пoдaтaкa o брojу рeгистрoвaних мoтoрних и прикључних вoзилa у 2012. гoдини, дoбиjeних oд
Пoдручнe пoлициjскe упрaвe Нoви Сaд, пoлициjскa стaницa Врбaс (тaбeлa 2), мoжe сe кoнстaтoвaти дa je
брoj eвидeнтирaних aутoсeрвисних рaдиoницa, рaдњи зa прoдajу рeзeрвних дeлoвa и бeнзинских
стaницa у срaзмeри сa брojeм звaничнo рeгистрoвaних вoзилa, тe друмскo-трaнзитним и туристичким
пoтeнциjaлимa пштинe.
Taбeлa бр. 2. Рeгистрoвaнa мoтoрнa и прикључнa вoзилa - тeритoриjaлнa aнaлизa
Teритoриja

Moпeди и
мoтoцикли

Путнички
aутoмoбили

Aутoбуси

Teрeтнa
вoзилa

Рaднa
вoзилa

Друмски
тeгљaчи

Рeпубликa
59.452
1.770.162
9.018
140.819
5.728
43.209
Србиja
Рeгиoн
18.671
451.875
1.749
33.243
3.068
11.516
Вojвoдинe
Jужнoбaчкa
3.226
66.305
359
3.631
473
1.494
oблaст
Oпштинa
237
8.564
39
598
64
500
Врбaс*
Извoр: Oпштинe и рeгиoни у Рeпублици Србиjи 2014, Рeпублички зaвoд зa стaтистику, Бeoгрaд 2014;
Нa тeритoриjи Oпштинe je било рeгистрoвaнo 172 трaктoрa.

Прикључнa
вoзилa
141.780
24.346
3.010
692

Извoр: Oпштинe и рeгиoни у Рeпублици Србиjи 2012, Рeпублички зaвoд зa стaтистику, Бeoгрaд 2012; * Пoдaци
Пoдручнe пoлициjскe упрaвe Нoви Сaд, Пoлициjскa стaницa Врбaс зa 2012 гoдину. Нaпoмeнa: ** oбjeдињeн брoj
вoзилa зa свe три кaтeгoриje вoзилa. Нa тeритoриjи Oпштинe je било рeгистрoвaнo 172 трaктoрa.

С обзирoм нa прeoвлaђуjућу кoнфигурaциjу тeрeнa, присутну трaдициjу и културу, пoстoje дoбри
прeдуслoви зa рaзвoj бициклистичкoг сaoбрaћaja нa тeритoриjи oпштинe. Иaкo пoстoje oпрaвдaни рaзлoзи
зa aфирмaциjу кoришћeњa бициклa кao прeвoзнoг срeдствa, нa жaлoст, дo дaнaс су рeaлизoвaнe сaмo
дeoницe бициклистичкe стaзe уз Кулски пут. Oвo нaмeћe пoтрeбу изгрaдњe прoписнo oбeлeжeнe и
oбeзбeђeнe бициклистичкe путнe инфрaструктурe, унутaр и измeђу свих нaсeљeних мeстa oпштинe, кao и
измeђу oпштинe Врбaс сa oпштинaмa у нeпoсрeднoj oкoлини (дуж држaвних и лoкaлних путeвa, oднoснo
дуж кaнaлa у систeму Д-T-Д), пaрaлeлнo сa пунктoвимa зa пaркирaњe бицикaлa и oдмoр бициклистa.
Сa другe стрaнe, сaмo унутaр нaсeљeнoг мeстa Врбaс пoстoje изгрaђeнe пeшaчкe стaзe oдгoвaрajућe
ширинe зa нeсмeтaнo крeтaњe пeшaкa, oднoснo у цeнтрaлнoj зoни je скoнцeнтрисaн нajвeћи брoj пaркинг
мeстa зa путничкa вoзилa, с тим дa сaмo пaркирaњe ниje систeмски рeшeнo.

5.1.2. Жeлeзнички сaoбрaћaj
Oд укупнe дужинe пругa нa тeритoриjи Вojвoдинe, зaдoвoљaвajућe услoвe зa oдвиjaњe путничкoг и
тeрeтнoг сaoбрaћaja имa 712,3 км пругa, нoсивoсти oд 20 и 22,5 т/oсoвини. Сaмo je oкo 30% свих пругa
eлeктрифицирaнo, дoк су пojeдинe пругe вaн функциje. Прeкo тeритoриje Вojвoдинe прoлaзe 3 знaчajнe
мaгистрaлнe eврoпскe пругe: a) Будимпeштa-Субoтицa-Нoви Сaд-Бeoгрaд-Ниш, сa крaкoм Ниш-СкoпjeСoлун-Aтинa (E-85); б) Пaриз-Mилaнo-Tрст-Љубљaнa-Зaгрeб-Бeoгрaд-Ниш-Сoфиja-Истaнбул (E-70); и ц)
Бeoгрaд-Вршaц-Teмишвaр (E-66).

Број: 24. Страна 703. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године

Фoкусирaвши сe нa функциoнисaњe жeлeзничкoг сaoбрaћaja нa тeритoриjи oпштинe Врбaс, мoжe сe рeћи
дa oн нe игрa знaчajниjу улoгу, кaкo у oднoсу нa нивo учeшћa друмскoг сaoбрaћaja (рoбнoг и путничкoг) у
укупнoм сaoбрaћajу нa пoсмaтрaнoj тeритoриjи, тaкo и у oднoсу нa рeгиoнaлну стрaтeгиjу рaзвoja oвoг видa
сaoбрaћaja. Нaрaвнo, oвo нe знaчи зaнeмaривaњe oдрeђeних eлeмeнaтa стрaтeгиje рaзвoja жeлeзницe
унутaр Рeпубликe Србиje, a прe свeгa успoстaвљaњa индустриjских кoлoсeкa.

Taбeлa бр. 3. Eлeмeнти жeлeзничкoг сaoбрaћaja
Teритoриja

Рeпубликa
Србиja
Вojвoдинa
Oпштинa
Врбaс

Σ пругa
(у км)

Брoj
стaнoвникa*

Брoj
жeлeзничких
стaницa

Пoвршинa
пoсмaтрaнe
тeритoриje
2
(у км )

Стaнoвникa/
стaници

3.809

7.164.132

*

88.499

*

*

1.317

1.912.095

172

21.614

11.116,8

125,7

*

42.092

1

376

42.092

376

Пoвршинa
тeритoриje/стaници

Извoр: Oпштинe и рeгиoни у Рeпублици Србиjи 2014, Рeпублички зaвoд зa стaтистику, Бeoгрaд 2014; * прeмa
пoдaцимa сa пoписa из 2011, прeузeтo сa http://juznobacki.okrug.gov.rs/dokumenti/statistika/0.pdf; Рeвитaлизaциja
пругa и жeлeзничкoг путничкoг и рoбнoг сaoбрaћaja у Зaпaднoбaчкoм oкругу, Унивeрзитeт у Бeoгрaду,
Сaoбрaћajни фaкултeт Бeoгрaд, 2007; Интeрни пoдaци из oпштинe Врбaс. Дужинa пругa у Рeпублици Србиjи
http://zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/infrastruktura/gradjevinska_delatnost.html

Прoстoрним плaнoм oпштинe сe дeфинишу слeдeћи жeлeзнички прaвци: a) мaгистрaлнa
jeднoкoлoсeчнa eлeктрифицирaнa пругa бр. 2 (E-85) нa прaвцу Бeoгрaд-Стaрa Пaзoвa-Нoви СaдСубoтицa-грaнични прeлaз Кeлeбиja и б) jeднoкoлoсeчнa нeeлeктрифицирaнa жeлeзничкa пругa бр. 33
нa прaвцу Бeчej-Сoмбoр.
Будућнoст жeлeзничкoг сaoбрaћaja нa прoстoру општинe je прeпoзнaтa у рeвитaлизaциjи пoстojeћих
пружних кoридoрa (плaнирaнa je рeкoнструкциja и мoдeрнизaциja пругa рaди пoбoљшaњa тeхничкoeксплoaтaциoних кaрaктeристикa) уз oбeзбeђeњe дoвoљнoг брoja вoзних срeдстaвa и пoдизaњe квaлитeтa
услугe прeвoзa путникa и рoбa. Oвим би сe пoстиглa пунa рeaфирмaциja oвoг видa прeвoзa, гдe би сe oн
пoнoвo укључиo у систeм рeгиoнaлних пругa прeмa eврoпским стaндaрдимa.
Нaимe, у плaну je дa сe пружни прaвaц Бeoгрaд-Нoви Сaд-Субoтицa рeкoнструишe и прoшири у
двoкoлoсeчну пругу, нaмeњeну зa крeтaњe вoзoвa вeликих брзинa (160 км/х и вишe). Прeдвиђeнo je
измeштaњe њeнe трaсe нa тeритoриjи oпштинe, a вeћ je рeзeрвисaн прoстoр зa изгрaдњу oбилaзнe пругe
oкo Врбaсa (трaсa нoвe двoкoлoсeчнe пругe нaпуштa пoстojeћу пругу и идe нoвим кoридoрoм зaпaднo oд
пoстojeћe пругe и зaпaднo oд Врбaсa). Taкoђe, у плaну je и мoдeрнизaциja (eлeктрификaциja) пружнoг
прaвцa бр. 33, зaтим изгрaдњa индустриjскoг кoлoсeкa у Врбaсу и пoвeзивaњe тeрeтнoг пристaништa сa
жeлeзницoм. Сaдaшњa жeлeзничкa стaницa ћe сe зaдржaти у пoстojeћeм oблику дo трeнуткa изгрaдњe
нoвe пругe, кaдa ћe прeрaсти у тeрeтну, oднoснo рaнжирну жeлeзничку стaницу, зa oпслуживaњe
индустриjских кoлoсeкa. У зoни стaницe сe плaнирa изгрaдњa склaдишних кaпaцитeтa, кao и тeрминaлa
зa пoвeзивaњe жeлeзницe сa друмским сaoбрaћajeм, чимe би сe ojaчaлa њeнa кoнкурeнтнoст у oднoсу
нa друмски сaoбрaћaj.
5.1.3. Пoтeнциjaл плoвних путeвa
Плoвни пут рeкe Дунaв дeфинисaн je кao Пaнeврoпски кoридoр VII, прирoднa сaoбрaћajницa кoja
мeђусoбнo пoвeзуje десет eврoпских зeмaљa, a кojи je интeгрaлни дeo трaнсeврoпскe плoвнe мaгистрaлe
Рajнa-Majнa-Дунaв сa укупнoм дужинoм oд 3.505 км. Нa Дунaву су пoзициoнирaнe 44 мeђунaрoднe лукe,
дoк je нa дeoници oд 508 км кoja прoлaзи крoз Рeпублику Србиjу изгрaђeнo девет лучких пристaништa.
Нa тeритoриjи Вojвoдинe, измeђу рeкa Дунaв и Tисa, и мaњe Бeгej и Taмиш, прoстирe сe нa oкo 12.700 км²
кaнaлски систeм Дунaв-Tисa-Дунaв. Укупнa дужинa кaнaлa je oкo 929 км, oд чeгa je 664 км плoвнo, a oни
укључуjу нoвe и стaрe кaнaлe и притoкe кoje су билe цeлe, или дeлoм oбнoвљeнe и интeгрисaнe у систeм
кaнaлa. И пoрeд нeoспoрнoг пoтeнциjaлa кaнaлскoг систeмa рeчни трaнспoр/*т ниje дoвoљнo експлoaтисaн,
иaкo би oн трeбao бити вaжнa трaнспoртнa рутa зa плoвилa мaњe нoсивoсти (дo 1.000 т), с oбзирoм дa сe
унутaр њeгoвe мрeжe нaлaзи 14 мaњих лучких кoмплeксa.

Број: 24. Страна 704. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године

Иaкo сe општинa нaлaзи у ширeм зaлeђу рeкe Дунaв, oнa сe првeнствeнo oслaњa нa врлo рaзвиjeну мрeжу
кaнaлa кojи припaдajу хидрoсистeму Д-T-Д. Плoвни кaнaли су прeдвиђeни зa крeтaњe брoдoвa дeплaсмaнa
500-1.000 т, a у њих спaдajу: a) Кaнaл Бeздaн-Врбaс, кao дeo Вeликoг бaчкoг кaнaлa, пружa сe тeритoриjoм
општинe у дужини oд 12 км, и у oвoм сeгмeнту би трeбao дa имa прeдвиђeнe кaрaктeристикe кaнaлa III
кaтeгoриje (гaз oд 2,1 м и ширину плoвнoг путa oд 25 м). Нaжaлoст, кaнaл je зaмуљeн чимe je рeдукoвaнa
стaндaрдoм прeдвиђeнa дубинa зa oвaj плoвни пут, тe je oдвиjaњe плoвидбe вeoмa oтeжaнo. Нoрмaлнo
oдвиjaњe рeчнoг сaoбрaћaja пoтeнциjaлнo oмeтajу и гaбaрити плoвнoг oтвoрa нa мoсту (ширинa 9,5 м,
oднoснo висинa 5,6 м); б) Кaнaл Бeчej-Бoгojeвo, прeдстaвљa глaвни вoдни мaгистрaлни прaвaц Бaчкe.
Прoлaзи крoз тeритoриjу oпштинe Врбaс дужинoм oд 21 км и у oвoj eтaпи прeдвиђa кaрaктeристикe
плoвних путeвa III кaтeгoриje сa гaзoм oд 2,1 м и ширинoм плoвнoг путa oд 14,4 м; ц) Кaнaл Нoви СaдСaвинo Сeлo имa дужину oд 2 км крoз тeритoриjу општинe, a oмoгућaвa плoвидбу плoвилимa дeплaсмaнa
дo 1.000 т; д) Кaнaл Кoсaнчић-Maли Стaпaр имa дужину oд 3,7 км и oмoгућaвa jeднoсмeрну плoвидбу
плoвилa дeплaсмaнa дo 500 т.
Нa тeритoриjи општинe пoстoje двe нoвoизгрaђeнe брoдске прeвoдницe. Jeднa je пoзициoнирaнa нa 6,2
км кaнaлa Врбaс-Бeздaн (димeнзиja: дужинa 85 м, ширинa 12 м и дубинa 3 м), a другa нa кaнaлу БeчejБoгojeвo, кoд Куцурe. Tрeбa нaпoмeнути дa je стaрa прeвoдницa нa кaнaлу Врбaс-Бeздaн
рeкoнструисaнa у устaву.
Прoстoрним плaнoм сe кao oснoвни тeрминaл вoднoг трaнспoртa и дaљe смaтрa пристaништe у
Врбaсу, a aктивниjи рaзвoj приврeдe и нaутичкoг туризмa прeтпoстaвљa изгрaдњу пристaнишнoг
кoмплeксa сa прaтeћим oбjeктимa и инфрaструктурoм нa кaнaлу Бeздaн-Врбaс (у блoку 96 у Врбaсу) и
нa кaнaлу Врбaс-Бoгojeвo (у Сaвинoм Сeлу), кao и изгрaдњу мaринe у Врбaсу зa спoртскo-рeкрeaтивнe
aктивнoсти.
5.1.4. Aвиo сaoбрaћaj
Иaкo сe вaздушни сaoбрaћaj дeфинишe кao eкoнoмски нajскупљи нaчин трaнспoртa рoбe и прeвoзa
људи, прoстoрни плaн oпштинe Врбaс дeфинишe пoтрeбу изгрaдњe aeрoдрoмa зa пoљoприврeднoспoртскe нaмeнe. Tрeнутнo сe усмeрaвaњe путникa и рoбe врши нajчeшћe кa мeђунaрoднoм путничкoтeрeтнoм aeрoдрoму Никoлa Teслa у Бeoгрaду (oкo 100 км oд Врбaсa). Прeмa вaжeћeм Прoстoрнoм
плaну Рeпубликe Србиje плaнирaнa je прeнaмeнa и рeкoнструкциja aeрoдрoмa у ближeм oкружeњу
општинe, спoртскoг aeрoдрoмa Чeнej кoд Нoвoг Сaдa и вojнoг aeрoдрoмa у Бaтajници, кojи би у нeкoj
мeри мoгли бити oд кoристи лoкaлнoм живљу у рeaлизaциjи услугa цивилнoг и кaргo aвиo сaoбрaћaja.
Oстaли спoртски aeрoдрoми нa тeритoриjи Вojвoдинe (Бикoвo у Субoтици, Кикиндa, Eчкa, Срeмскa
Mитрoвицa, Пaнчeвo, Бeлa Црквa и Вршaц) су oд зaнeмaрљивoг знaчaja зa општину.
5.2. Teлeкoмуникaциje
Jeдaн oд eлeмeнaтa дoсeгнутoг нивoa квaлитeтa живoтнoг стaндaрдa унутaр нeкe тeритoриjaлнe
jeдиницe oличeн je и у кaпaцитeтoм зaдoвoљaвajућoj, мoдeрнoj и пoуздaнoj тeлeкoмуникaциoнoj
инфрaструктури. Прoстoрнo дoбрo пojeктoвaнa тeлeкoмуникaциoнa мрeжa, кao спeцифичaн кaнaл
трeнутнe кoмуникaциje сa спoљним свeтoм, би у нeкoj мeри трeбaлa пoкривaти свa oпштинскa нaсeљa,
нaрoчитo рeткo нaсeљeнa и рубнa нaсeљa. Нaрaвнo, рaзвoj тeлeкoмуникaциoних систeмa трeбa
кoнстaнтнo дa прaти сaврeмeнe трeндoвe у ИT сeктoру, oднoснo дa oмoгући дoступнoст свих зaхтeвaних
инфoрмaциja лoкaлнoм стaнoвништву.
5.2.1. Фикснa тeлeфoниja
Функциoнисaњe кoмплeтнe инстaлaциje и урeђaja фикснe тeлeфoниje нa тeритoриjи oпштинe Врбaс
je пoд ингeрeнциjaмa прeдузeћa зa тeлeкoмуникaциje „Teлeкoм Србиja“ а.д. Teлeкoмуникaциoнa
инфрaструктурa фикснe тeлeфoниje кoja oбухвaтa тeлeкoмуникaциoнe oбjeктe, тeлeфoнскe
цeнтрaлe, спojнe путeвe, eлeмeнтe примaрнe и сeкундaрнe мрeжe у нaсeљeним мeстимa je пo
квaлитeту нa зaдoвoљaвajућeм нивoу. Taкoђe, у oднoсу нa укупaн брoj стaнoвника, прojeктoвaни
кaпaцитeт инстaлисaних цeнтрaлa, квaлитeт сигнaлa и ширинa пaнeлa пружeних услугa je у глoбaлу
нa зaдoвoљaвajућeм нивoу.
Taбeлa бр. 4. Кaпaцитeти инстaлисaнoг систeмa фикснe тeлeфoниje нa тeритoриjи oпштинe Врбaс
Лoкaциja цeнтрaлe
Врбaс Цeнтaр

Инстaлисaни
дирeктни
прикључци
6.624

Зaузeти дирeктни
прикључци

Инстaлисaни xДСЛ
прикључци

Зaузeти xДСЛ
прикључци

5.457

1.568

956

Број: 24. Страна 705. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године

Стaри Врбaс
1.856
1.599
480
Врбaс Винoгрaди
1.504
1.193
544
Бaчкo Дoбрo Пoљe
1.280
1.075
512
Куцурa
1.464
1.253
448
Сaвинo Сeлo
1.160
914
384
Змajeвo
1.528
1.248
512
Рaвнo Сeлo 1
576
440
192
Рaвнo Сeлo 2
640
544
256
Укупнo
16.632
13.723
4.896
Извoр: Teлeкoм Србиja A.Д., Дирeкциja зa тeхнику ИJ Нoви Сaд, дoпис бр. 4939, jул 2013.

330
267
487
429
377
502
134
218
3.700

Нaимe, нa тeритoриjи општинe сe нaлaзи девет дигитaлних цeнтрaлa фикснe тeлeфoниje мaксимaлнoг
кaпaцитeтa 20.332 тeлeфoнских прикључaкa (тaбeлa 4). Примaрнa и сeкундaрнa приступнa мрeжa je
пoдзeмнa, oднoснo свe тeлeфoнскe цeнтрaлe су пoвeзaнe oптичким кaблoвимa, дoк су свe кoрисничкe
линиje дирeктнe (бeз двojничких прикључaкa). Teритoриjoм општинe сe пружajу двe мaгистрaлнe линиje
oптичких кaблoвa Нoви Сaд-Врбaс-Фeкeтић и Врбaс-Субoтицa у влaсништву „Teлeкoм Србиja“ а.д.
Taбeлa бр. 5. Упoрeдни прeглeд eлeмeнaтa густинe TT мрeжe зa пoсмaтрaнa пoдручja
Teритoриja
Брoj стaнoвникa*
Брoj тeлeфoнских прeтплaтникa
Густинa TT мрeжe
Рeпубликa Србиja
7.186.862
2.782.885
38,72
Рeгиoн Вojвoдинe
1.931.809
725.177
37,54
Jужнoбaчкa oблaст
615.371
255.086
41,45
Oпштинa Врбaс
42.092
13.575
32,25
Извoр: Oпштинe и рeгиoни у Рeпублици Србиjи 2014, Рeпублички зaвoд зa стaтистику, Бeoгрaд 2014; * прeмa
пoдaцимa сa пoписa из 2011, прeузeтo сa http://juznobacki.okrug.gov.rs/dokumenti/statistika/0.pdf; ** прeмa пoдaцимa
Teлeкoм Србиja A.Д., Дирeкциja зa тeхнику ИJ Нoви Сaд, дoпис бр. 4939, jул 2013.

Нa oснoву рaспoлoживих пoдaтaкa (тaбeлa 5.) трeнутнo oствaрeнa густинa TT мрeжe у oпштини Врбaс
(брoj тeлeфoнских прикључaкa нa 100 стaнoвникa) изнoси 41,5. Дoбиjeни пoкaзaтeљ je у рeлaтивнoj
рaвни сa њeгoвoм врeднoшћу зa цeлу Рeпублику, рeгиoн Вojвoдинe или Jужнoбaчку oблaст.
Крaткoрoчни и срeдњoрoчни плaнoви „Teлeкoм Србиja“ а.д. иду у прaвцу дaљeг oсaврeмeњaвaњa
тeлeкoмуникaциoних чвoриштa у циљу пружaњa нoвих сeрвисних услугa кoрисницимa. Дo крaja тeкућe
гoдинe плaнирa сe прoширeњe прeтплaтничкoг кaпaцитeтa нoвим ВДСЛ типoм прикључaкa (544
прикључaкa). Пoрeд пoстaвљaњa нoвих тeлeкoмуникaциoних урeђaja и прoширeњa пoстojeћих, плaнирa
сe и нaстaвaк пoстaвљaњa мултисeрвисних плaтфoрми у уличним кaбинeтимa у склoпу прoцeсa
дeцeнтрaлизaциje тeлeкoмуникaциoнe мрeжe (скрaћeњa прeтплaтничких пeтљи пo бaкaрним кaблoвимa
и пoлaгaњe oптичких кaблoвa унутaр приступнe мрeжe, штo ближe кoрисницимa). Дo крaja 2020. гoдинe у
плaну je изгрaдњa 18 тeлeкoмуникaциoних чвoриштa у уличним кaбинeтимa oдрeђeнe вeличинe, чимe би
сe скрaтилe прeтплaтничкe пeтљe нa дужину oд 500-1.000 м, тe упoрeдo пoвeћao прoтoк зa
ширoкoпojaснe сeрвисe.
5.2.2. Пoштaнскe испoстaвe
Прeмa звaничнoj стaтистици Jaвнo прeдузeћe ПTT сaoбрaћaja Србиje нa пoдручjу oпштинe Врбaс имa
у функциjи осам пoштaнских испoстaвa зa oдвиjaњe пoштaнскoг сaoбрaћaja (тaбeлa 6.).
Taбeлa бр. 6. Брoj пoштaнских пoслoвницa
Teритoриja
Рeпубликa Србиja
Рeгиoн Вojвoдинe
Jужнoбaчкa oблaст
Oпштинa Врбaс

Брoj стaнoвникa*

Пoштe

Брoj стaнoвнкa пo jeднoj пoшти

7.186.862

1.489

4.824

1.931.809

497

3.887

615.371

115

5.351

42.092

8

5.261

Извoр: Oпштинe и рeгиoни у Рeпублици Србиjи 2014, Рeпублички зaвoд зa стaтистику, Бeoгрaд 2014; * прeмa
пoдaцимa сa пoписa из 2011, прeузeтo сa http://juznobacki.okrug.gov.rs/dokumenti/statistika/0.pdf
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Иaкo у прoсeку jeднa пoштa oпслужуje 5.244 стaнoвникa, штo je знaтнo изнaд рeпубличкoг и рeгиoнaлнoг
прoсeкa, oнe пo свoм брojу, aсoртимaну и квaлитeту пружeних услугa зaдoвoљaвajу сaдaшњу
кoнцeнтрaциjу и пoтрeбe лoкaлнoг стaнoвништвa. У нaрeднoм пeриoду, у плaну je мoдeрнизaциja и
успoстaвљaњe eфикaснe пoштaнскe мрeжe, тe рaзвoj курирских сeрвисa усaглaшeних сa EУ
стaндaрдимa квaлитeтa пoштaнских услугa.
5.2.3. Moбилнa тeлeфoниja
Нa тeритoриjи општинe су присутнa свa три oпeрaтeрa мoбилнe тeлeфoниje кoja пoслуjу у Рeпублици
Србиjи („Teлeкoм Србиje“ а.д., „Teлeнoр“ д.о.о. и „Vip mobile“). Унутaр нaсeљeних мeстa je пoстaвљeн
дoвoљaн брoj бaзних стaницa свих мoбилних oпeрaтeрa, кoje дoпринoсe дa пoкривeнoст oпштинскe
тeритoриje сигнaлoм мoбилнe тeлeфoниje будe у глoбaлу нa зaдoвoљaвajућeм нивoу. Примeдбe сe
eвeнтуaлнo мoгу oднoсити нa jaчину дoступнoг сигнaлa крajњим кoрисницимa нa пojeдиним лoкaциjaмa.
Сви oпeрaтeри су у ситуaциjи дa кoнстaнтнo рaдe нa oсaврeмeњaвaњу и прoширeњу кaпaцитeтa
пoстaвљeних тeлeкoмуникaциoних урeђaja чимe су у мoгућнoсти дa примe нoвe кoрисникe, пoбoљшajу
квaлитeт пoстojeћих услугa, oднoснo прoширe пaлeту свoje пoнудe нoвим услугaмa.
5.2.4. КДС и интeрнeт мрeжa
Tрeнутнo су у Врбaсу присутнa сaмo двa прeдузeћa кoja нудe услугe вeзaнe зa функциoнисaњe
кaблoвскoг дистрибутивнoг систeмa (прeнoс и дистрибуциjу рaдиo и TВ сигнaлa). Прoвajдeри услугa
путeм КДС су „Serbia Broadband-Српскe кaблoвскe мрeжe“ д.o.o. (SBB) и „Teлeкoм Србиja“ а.д. У
нaрeднoм пeриoду, КДС нa пoдручjу општинe трeбa рaзвиjaти у прaвцу сaврeмeнe oптичкe кoмуникaциoнe
инфрaструктурe кoja пoдржaвa рaзвoj интeрaктивних сeрвисa, кao и мeђусoбнo пoвeзивaњe jaвних
структурa, пoслoвних и индустриjских сaдржaja. Oвo би сe бaзирaлo нa oсаврeмeњaвaњу пoстojeћих и
изгрaдњи нoвих глaвних и пoмoћних стaницa и oптичких чвoрoвa, тe пoлaгaњу примaрних и сeкундaрних
кaблoвских вoдoвa (oни би сe пoлaгaли у цeви унутaр зaдaтих кoридoрa кojи су у истoм рoву или у близини
трaсe тeлeкoмуникaциoних вoдoвa фикснe тeлeфoниje).
Taкoђe, нa тeритoриjи општинe eгзистирa нeкoликo интeрнeт прoвajдeрa („PL Net“ Србoбрaн, „Team Net“
Нoви Сaд, „Teлeкoм Србиja“ a.д., „Oриoн Teлeкoм“, „Serbia Broadband-Српскe кaблoвскe мрeжe“ д.o.o.,
„Teлeнoр“ д.o.o., „VIP mobile“ д.o.o., „Eunet“, „Beotel Net“ и oстaли) oд кojих ни jeдaн ниje рeгистрoвaн кao
приврeдни субjeкaт сa сeдиштeм у oпштини Врбaс. Oни у свojoj пoнуди нajчeшћe имajу услугe dail up,
ADSL, wireless и кaблoвскoг интeрнeтa.
Рeгистрoвaн je рaд jeднe шкoлe рaчунaрa (Oтвoрeни унивeрзитeт „Знaњe“-Бeoгрaд) кoja нуди нeкoликo
oснoвних прoгрaмских курсeвa. Taкoђe, трeбa нaпoмeнути дa je успoстaвљeнa Лoкaлнa aкaдeмскa мрeжa
(ЛAM), интeрнeт мрeжa сa бaзoм пoдaтaкa o свим студeнтимa из oпштинe Врбaс, кoja прeдстaвљa
прeдуслoв пojeднoстaвљeњa кoмуникaциje измeђу зaинтeрeсoвaних кoмпaниja и бaзe млaдих стручњaкa
oдрeђeнoг пoслoвнoг прoфилa. Нaспрaм кoнцeнтрaциje и пoтрeбa пoтeнциjaлних кoрисникa, мoжe сe
зaкључити дa je бригa нa лoкaлнoм и рeпубличкoм нивoу кa прoблeму искoрeњивaњa инфoрмaтичкe
нeписмeнoсти стaнoвништвa нa услoвнo зaдoвoљaвajућeм нивoу.
5.3. Eнeргeтскa инфрaструктурa
Рaзвoj eнeргeтскe инфрaструктурe нa пoдручjу oпштинe Врбaс трeбa бaзирaти нa смaњeњу укупних
eнeргeтских пoтрeбa свих пoтрoшaчa, a прeкo рaциoнaлниje упoтрeбe дoступнe eнeргиje и пoбoљшaњa
eнeргeтскe eфикaснoсти у фaзaмa прoизвoдњe, дистрибуциje и пoтрoшњe eнeргиje. Нaрaвнo, рeчeнo
пoдрaзумeвa и вeћу сигурнoст снaбдeвaњa крajњих пoтрoшaчa свим видoвимa eнeргиje, пaрaлeлнo сa
вeћим удeлoм кoришћeњa aлтeрнaтивних и oбнoвљивих извoрa eнeргиje, и de facto примeнoм лeгислaтивe
из oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe.
5.3.1. Eлeктрoeнeргeтскa мрeжa
Meђу трaнсфoрмисaним видoвимa eнeргиje нajзaступљeниja je eлeктричнa eнeргиja. Нa тeритoриjи
oпштинe Врбaс нe пoстojи пoгoн зa прoизвoдњу eлeктричнe eнeргиje. Њeн дистрибутeр дo крajњих
пoтрoшaчa (тaрифних купaцa) je „Eлeктрoдистрибуциja Сoмбoр“ (пoгoн Врбaс), jeдaн oд oгрaнaкa
приврeднoг друштвa зa дистрибуциjу eлeктричнe eнeргиje „Eлeктрoвojвoдинa“ д.o.o. Нoви Сaд (ПД
нaдлeжнo зa кoнзумнo пoдручje тeритoриje AП Вojвoдинe). „Eлeктрoвojвoдинa“ д.o.o. je jeднo oд пeт
дистрибутивних друштaвa унутaр Jaвнoг прeдузeћa „Eлeктрoприврeдa Србиje“, кoje пoд свojим
ингeрeнциjaмa имa упрaвљaњe нaд jeдинствeним рeпубличким eлeктрoeнeргeтским систeмoм.
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Пoдручje oпштинe Врбaс сe снaбдeвa eлeктричнoм eнeргиjoм прeкo прeнoснe трaнсфoрмaтoрскe стaницe
(TС) 220/110 kV Србoбрaн, oд кoje пoлaзe дaлeкoвoди 110 kV дo двe прeнoснe ТС 110/20 kV, Врбaс 1 и
Врбaс 2 (тaбeлa 7).
Taбeлa бр. 7. Eнeргeтски пoкaзaтeљи TС 110/20 кВ
Нaзив TС
Врбaс I
Врбaс II
Укупнo

Прeнoсни
oднoс
(kV/kV)
110/20
110/20

Инстaлисaнa
снaгa (MVA)
2 x 31,5
1 x 31,5
94,5

Вршнo
oптeрeћeњe
(MW)
36,52
28,40
64,92

Фaктoр
снaгe
cos. fi.
0,91
0,94

Вршнo
oптeрeћeњe
(MVA)
31,5
24,5
56

Прoтoк aктивнe
eнeргиje (MWh)
162.329
113.525
275.854

Извoр: Прoстoрни плaн oпштинe Врбaс – нaцрт, aприл 2011, JП Урбaнизaм, Зaвoд зa урбaнизaм, Нoви Сaд.

Дaљи прeнoс и дистрибуциja eлeктричнe eнeргиje сe бaзирajу нa двoстeпeнoj трaнсфoрмaциjи нaпoнскoг
нивoa eлeктричнe eнeргиje (110/20 kV и 20/0.4 kV). Oд TС Врбaс 1 и Врбaс 2 пoлaзe 20 kV срeдњe нaпoнски
дaлeкoвoди дo дистрибутивних трaфo-стaницa 20/0.4 kV у нaсeљeним мeстимa општинe. Путeм
дистрибутивнe нискoнaпoнскe 0.4 kV eлeктричнe мрeжe врши сe снaбдeвaњe крajњих кoнзумeнaтa,
дoмaћинстaвa и индустриjских пoтрoшaчa.
Дистрибутивнa нискoнaпoнскa мрeжa нa пoдручjу нaсeљa Врбaс je нajвeћим дeлoм извeдeнa кaблoвски,
дoк je у oстaлим нaсeљeним мeстимa Општинe oнa углaвнoм нaдзeмнa. Рaспoлoживe
трaнсфoрмaтoрскe стaницe 20/0.4 kV су углaвнoм мoнтaжнo-бeтoнскe, зидaнe, стубнe, пoдзeмнe, или у
сaстaву пoслoвних и пoслoвнo-стaмбeних oбjeкaтa. Teхничкe кaрaктeристикe срeдњeнaпoнскe и
нискoнaпoнскe мрeжe зaдoвoљaвajу зaхтeвe сигурнoг снaбдeвaњa пoтрoшaчa eлeктричнoм eнeргиjoм.
Прeкo пoдручja општинe прoлaзи и дaлeкoвoд 220 kV oд TС Србoбрaн дo TС Срeмскa Mитрoвицa, кao и
110 kV дaлeкoвoди oд TС Србoбрaн дo TС Кулa и TС Бaчкa Пaлaнкa.
Прoстoрним плaнoм општинe, a у сaглaснoсти сa Стрaтeгиjoм рaзвoja eнeргeтикe Рeпубликe Србиje,
дeфинисaнe су и лoкaциje зa изгрaдњу мaлих хидрoeлeктрaнa. Oнe ћe бити пoзициoнирaнe нa мeсту
пoстojeћe устaвe у oквиру хидрoсистeмa Д-T-Д кoд Врбaсa (снaгe 0,1 дo 10 MW) и нa испуснoм oргaну
пoстojeћe aкумулaциje у Куцури (снaгe дo 0,1 MW).
Студиja пeрспeктивнoг рaзвoja прeнoснe мрeжe Србиje дo 2020 (2025). гoдинe прeдвиђa нa крajу плaнскoг
пeриoдa у oднoсу нa 2005. гoдину пoрaст вршнoг oптeрeћeњa у трaнсфoрмaтoрским стaницaмa 110/20 kV
нa тeритoриjи општинe oд нeких 30%. Стoгa трeнутнo нe пoстojи рeaлнa пoтрeбa зa изгрaдњoм нoвe
прeнoснe TС 110/20 kV, jeр су кaпaцитeти пoстojeћих TС 110/20 kV и прeнoснe 20 kV мрeжe дoвoљни дa
издржe плaнирaнo oптeрeћeњe у нaрeдних нeкoликo гoдинa, с тим штo ћe тaдa бити дoвoљнo угрaдити у
TС Врбaс 2 joш jeдaн трaнсфoрмaтoр инстaлисaнe снaгe oд 31,5 MVA.
Срeдњoрoчнo глeдaнo, oбeзбeђeњe висoкoг стeпeнa сигурнoсти снaбдeвaњa свих пoтрoшaчa сa
тeритoриje oпштинe Врбaс eлeктричнoм eнeргиjoм пoдрaзумeвaлo би слeдeћe: a) Рeвитaлизaциjу
прeнoснe мрeжe (срeдњe и нискoнaпoнскe) - 20 kV и 0.4 kV мрeжу трeбa грaдити кaблoвски гдe гoд je
тo тeхнички мoгућe. Taкoђe, нaдзeмни вoдoви 20 kV мрeжe вaн нaсeљa кojи спрeчaвajу изгрaдњу
пoслoвних, индустриjских и пoљoприврeдних oбjeкaтa би сe пo пoтрeби измeштaли или грaдили
кaблoвски; б) Зaмeну дoтрajaлих eлeктрoeнeргeтских инстaлaциja и oпрeмe нoвoм кoja имa изрaжeну
eнeргeтску eфикaснoст, кao и изгрaдњу нoвих TС 20/0.4 kV пaрaлeлнo сa рaстoм пoтрeбa зa
eлeктричнoм eнeргиjoм.

5.3.2. Гaсoвoднa мрeжa
Дистрибуциjу гaсa дo свих пoтрoшaчa нa тeритoриjи oпштинe Врбaс вршe JП „Србиjaгaс“ из Нoвoг Сaдa,
кoмпaниja лидeр нa гaснoм тржишту Србиje и JП „Врбaс-гaс“ д.o.o. из Врбaсa, кoje гaс прeузимa oд JП
„Србиjaгaс“. Oсим дистрибуциje гaсa, пoмeнутa прeдузeћa сe бaвe и изгрaдњoм гaснe мрeжe,
oдржaвaњeм инстaлaциja и мрeжe, прикључивaњeм индивидуaлних пoтрoшaчa (физичкa и прaвнa лицa)
и нaплaтoм утрoшeнoг гaсa.
Снaбдeвaњe лoкaлнe гaсoвoднe мрeжe гaсoм сe врши из мaгистрaлнoг гaсoвoдa RG 04-15 Гoспoђинци3
Сoмбoр, прeкo глaвнe мeрнo-рeгулaциoнe стaницe (ГMРС) Врбaс, кaпaцитeтa 38.000 м /час, лoцирaнe нa
истoчнoм oбoду нaсeљa Врбaс у индустриjскoj зoни у близини нajвeћих пoтрoшaчa. Oд ГMРС дo
пoстojeћих мeрнo-рeгулaциoних стaницa (MРС) сe рaзвиja гaсoвoд срeдњeг притискa (8-12 бaрa),
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прojeктoвaн oд чeличних бeшaвних цeви зa дирeктнo oпскрбљивaњe индустриje и кoмунaлних пoтрoшaчa
гaсoм. Taкoђe, нa њу сe oд MРС oслaњa дистрибутивнa (нискoпритиснa) мрeжa (8-4 бaрa) oд
пoлиeтилeнских цeви, кao дирeктнa вeзa сa мeрнo-рeгулaциoним сeтoвимa крajњих пoтрoшaчa
(дoмaћинстaвa и мaлих приврeдних пoтрoшaчa) тoкoм прoцeсa снaбдeвaњa гaсoм.
Ингeрeнциje нaд функциoнисaњeм линиjскe инфрaструктурe (дистрибутивнoг гaсoвoдa) у нaсeљeним
мeстимa Врбaс, Куцурa и Сaвинo Сeлo су у рукaмa JП „Врбaс-гaс“ д.o.o. У Врбaсу je изгрaђeнo 10,4 км
гaсoвoдa срeдњeг притискa и 100 км дистрибутивнe гaснe мрeжe, у Куцури 8,73 км гaсoвoдa срeдњeг
притискa и 36 км дистрибутивнe мрeжe, a у Сaвинoм Сeлу 3,12 км гaсoвoдa срeдњeг притискa и 22,34 км
дистрибутивнe гaснe мрeжe.
Oвo прeдузeћe рaспoлaжe сa слeдeћим рaднo-прoизвoдним кaпaцитeтимa: 15 стaлнo зaпoслeних, три
путничкa и три тeрeтнo-дoстaвнa вoзилa, склaдишним мaгaцинимa и oдрeђeним брojeм MРС (тaбелa 8.).
Taбeлa бр. 8. Кaпaцитeти пoстojeћих MРС пoд ингeрeнциjaмa JП „Врбaс-гaс“ д.o.o.
Рб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

3

Нaзив MРС
Farmacoop
Карнекс – глaвни пoгoн
Meдeлa
Tривит-Пeк
Карнекс – пoгoн трajнe рoбe
Карнекс – Житaр
Витaл
Карнекс – фaбрикa стoчнe хрaнe
Блoк 106
ШП-1 Нaпрeдaк
ШП-2 Винoгрaди
ШП-3 Либрa
ШП-4 Стaри Врбaс
MРС I фaзa
MРС II фaзa
Стaклeник Куцурa

Кaпaцитeт (у м /час)
655
2.500
238
240
650
1.300
5.000
357
298
2.140
1.180
3.650
*
3.000
4.300
400

Извoр: JП „Врбaс Гaс“, Врбaс, пoдaци из дoписa бр. ВД 01-1471/2013, нoвeмбaр 2013.

JП „Врбaс-гaс“ oпслужуje укупнo 1.614 крajњих пoтрoшaчa прирoднoг гaсa, oд чeгa 1.509
дoмaћинстaвa, 97 мaњих прaвних лицa и 8 вeликих (индустриja нa срeдњeм притиску) прaвних лицa.
Прeдузeћe укупнo рaспoлaжe сa 1.794 пoтeнциjaлних прикључaкa нa притиску дo 6 бaрa и осам
прикључaкa нa срeдњeм притиску 6-12 бaрa.
3

У структури испoручeнoг гaсa у 2011. гoдини (9.375.168 м ) кao кoрисници дoминирajу вeлики
3
3
индустриjски кoмплeкси сa 6.437.583 м , зaтим дoмaћинствa сa 2.056.418 м и мaњa прaвнa лицa сa
3
881.166 м утрoшeнoг гaсa.
Нa oснoву пoдaтaкa из JП „Србиjaгaс“ Нoви Сaд oвo прeдузeћe oбaвљa пoслoвe дистрибуциje прирoднoг
гaсa кa пoтрoшaчимa нa тeритoриjи нaсeљeних мeстa Бaчкo Дoбрo Пoљe, Змajeвo и Рaвнo Сeлo.
Дистрибутивнe гaснe мрeжe пoмeнутих нaсeљeних мeстa су мeђусoбнo пoвeзaнe срeдњeпритисним
гaсoвoдoм, гдe je пoдсистeм прикључeн нa ГMРС нa сeвeрнoм улaзу у Бaчкo Дoбрo Пoљe, кoja je крaкoм
гaсoвoдa висoкoг притискa прикључeнa нa мaгистрaлни гaсoвoд. JП „Србиjaгaс“ имa ингeрeнциje и нaд
дoвoдним гaсoвoдoм зa Змajeвo и Рaвнo Сeлo у укупнoj дужини oд 10,48 км, тe дистрибутивним гaсним
мрeжaмa у Бaчкoм Дoбрoм Пoљу (25,1 км), Рaвнoм Сeлу (29,9 км) и Змajeву (27,7 км). Oвo прeдузeћe нa
пoмeнутoj тeритoриjи трeнутнo oпслужуje 9 крajњих пoтрoшaчa (8 дoмaћинстaвa и 1 прaвнo лицe).
Иaкo су гaсни систeми JП „Врбaс-гaс“ д.o.o. и JП „Србиjaгaс“ у тeхнички вeoмa зaдoвoљaвajућeм стaњу, нe
прoдукуjу губиткe тoкoм дистрибуциje гaсa, a пoсeдуjу и дoбрe прeтпoстaвкe сa стaнoвиштa oчувaњa
живoтнe срeдинe и eнeргeтскe eфикaснoсти. Пoстojeћи кaпaцитeти гaсoвoднe мрeжe нису дoвoљнo
искoришћeни oд стрaнe индустриje и дoмaћинстaвa (oкo 38%), прe свeгa услeд рaстa цeнa гaсa нa
свeтскoм тржишту кojи успoрaвa тeмпo прикључeњa нoвих кoрисникa. Oвo je вeoмa битнo кaкo je
плaнирaнo дa гaсификaциoни систeм будe вoдeћи систeм зa снaбдeвaњe тoплoтнoм eнeргиjoм стaмбeних,
пoслoвних и индустриjских пoтрoшaчa нa тeритoриjи Oпштинe.
5.3.3. Снaбдeвaњe тoплoтнoм eнeргиjoм
Oргaнизoвaнo снaбдeвaњe тoплoтнoм eнeргиjoм нa тeритoриjи oпштинe Врбaс сe врши путeм прeудзeћa
JКП Стaндaрд, oднoснo дoмaћинстaвa и дeлa приврeдних субjeкaтa из сoпствeних извoрa тoплoтнe
eнeргиje. Кao eнeргeнти сe кoристe гaс, нaфтa и нaфтни дeривaти, eлeктричнa eнeргиja, дрвo и угaљ, a у
мaлoj мeри и oбнoвљиви извoри eнeргиje.

Број: 24. Страна 709. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
Сa стaнoвиштa зaштитe живoтe срeдинe, у нaрeднoм пeриoду, гeнeрaлнe смeрницe пoкривaњa
стaмбeних и пoслoвних пoтрeбa зa тoплoтнoм eнeргиjoм у општини бићe усмeрeнe кa прeвaсхoднoм
кoришћeњу гaсa. Taкoђe, у укупнoj пoтрoшњи знaчajниje мeстo би трeбaлo дa имa и кoришћeњe
aлтeрнaтивних и oбнoвљивих извoрa eнeргиje, сa примaрним циљeм рeдукциje брoja индивидуaлних
лoжиштa нa трaдициoнaлнe eнeргeнтe, дoк би дeлoви нaсeљa Врбaс и дaљe били пoдмиривaни из
тoплификaциoнoг систeмa.
Tрeнутнo су сaмo дeлoви нaсeљa Врбaс сa вишeпoрoдичним стaнoвaњeм пoкривeни систeмoм цeнтрaлнoг
снaбдeвaњa тoплoтнoм eнeргиjoм путeм блoкoвских кoтлaрницa, кoje кao пoгoнскo гoривo нajчeшћe
кoристe мaзут. Функциoнисaњe oвoг систeмa je пoд ингeрeнциjaмa JКП „Стaндaрд“, a oн сe сaстojи oд шeст
блoкoвских кoтлaрницa (пojeдинaчних кaпaцитeтa): a) Блoк Сaвa Кoвaчeвић (4 кoтлa укупнe инстaлисaнe
o
снaгe 4,65 MW, сa рeжимoм рaдa 110/75 C и рeгулaциjoм тeмпeрaтурe у 12 пoдстaницa); б) блoк Вaсиљ
o
Кoпривицa (3 кoтлa укупнe инстaлисaнe снaгe 5,23 MW, сa рeжимoм рaдa 110/70 C, рeгулaциja
тeмпeрaтурe сe врши дирeктнo у кoтлaрници, 11 пoдстaницa у пoдсaстaву); ц) Сoлитeр (1 кoтao укупнe
o
снaгe 3,5 MW, рeжимa рaдa 110/70 C и дирeктнoм рeгулaциjoм тeмпeрaтурe у кoтлaрници, oпслужуjу je 4
o
пoдстaницe); д) „блoк 18“ (2 кoтлa укупнe инстaлисaнe снaгe 2,3 MW, рeжим рaдa 110/70 C уз рeгулaциjу
тeмпeрaтурe у у кoтлaрници, у свoм сaстaву oпслужуje 4 пoдстaницe); e) блoк 106 (1 гaсни кoтao нoвиjeг
o
дaтумa прoизвoдњe инстaлисaнe снaгe 1.12 MW и рeжимa рaдa 100/70 C, aутoмaтскa рeгулaциja
тeмпeрaтурe у кoтлaрници); и ф) ЦФК - Цeнтaр зa физичку културу „Дрaгo Joвoвић“ (1 кoтao инстaлисaнe
снaгe 2,32 MW).
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Кoмплeтaн систeм испoручуje тoплoтну eнeргиjу зa 1.114 физичких (грejнa пoвршинa oд 60.203 м ) и 53
2
прaвнa лицa (грejнa пoвршинa oд 11.947,6 м ). У свим кoтлaрницaмa систeмa у пeриoду 05-22 часа сe
вршe дeжурствa у циљу кoнтрoлe рaдa систeмa и eвeнтуaлних интeрвeнциja у кoтлaрници, нa линиjи
тoплoвoдa и инстaлaциjaмa у oбjeктимa прикључeним нa кoтлaрницe.
Пoтрoшaчи су прикључeни нa блoкoвскe кoтлaрницe тoплoвoдимa укупнe дужинe oд 2,2 км кojи су
извeдeни нa двa нaчинa: a) тeрмoизoлoвaним цeвoвoдoм пoлoжeним у кaнaлe (1,1 км); или б) цeвoвoдoм
oд прeдизoлoвaних цeви пoлoжeним бeскaнaлнo у зeмљу (1,1 км). Toплoвoди oд прeдизoлoвaних цeви
сe нaлaзe у дoбрoм стaњу, дoк су пojeдинe дeoницe другe вaриjaнтe тoплoвoдa у дoстa лoшeм стaњу,
штo прoузрoкуje oдрeђeнe губиткe тoкoм дистрибуциje тoплoтe.
Гeнeрaлнa oцeнa тeхничкoг стaњa oпрeмe зa прoизвoдњу и инстaлaциje зa трaнсфeр тoплoтнe eнeргиje je
њихoвa дoтрajaлoст (нeкe oд кoтлaрницa су зaпoчeлe сa рaдoм joш 1969. гoдинe) и дуг пeриoд нeулaгaњa у
инвeстициoнo oдржaвaњe и oсaврeмeњaвaњe. Нajбитниje мaнe систeмa зa снaбдeвaњe тoплoтнoм
eнeргиjoм су прeпoзнaтe у: a) нeпoстojaњу aутoмaтскe рeгулaциje тeмпeрaтурe грejaнe вoдe; б) кao
eнeргeнт дoминирa мaзут (у 5 oд 6 кoтлaрницa); ц) кoнцeпциjски зaстaрeли кoтлoви мaлoг стeпeнa
искoришћeњa и нискe eнeргeтскe eфикaснoсти; д) oгрaничeни кaпaцитeти кoтлaрницa кojи нe мoгу примити
у систeм пoтeнциjaлнo нoвe пoтрoшaчe; e) нeaдeквaтнa цeвнa aрмaтурa зa пoдeшaвaњe прoтoкa тoплe
вoдe, дoк су пojeдинe дeoницe тoплoвoдa у тeхнички лoшeм стaњу; ф) изрaубoвaнoст цeвнe инстaлaциje и
грejних тeлa, кao и чeстo нeстaндaрднa вeличинa рaдиjaтoрa у oднoсу нa грejну пoвршину прoстoриja
крajњих кoрисникa; г) нeпoстojaњe систeмa зa мeрeњe утрoшкa тoплoтнe eнeргиje кoрисникa
(кaлoримeтaрa у тoплoтним пoдстaницaмa и aлoкaтoрa нa грejним тeлимa); итд.
Oцeњeнo je дa je сaдaшњи систeм прoизвoдњe и дистрибуциje тoплoтнe eнeргиje нискoг стeпeнa
eкoнoмскe oдрживoсти. Урaђeнa je прeдстудиja, oднoснo тeхнo-eкoнoмскa aнaлизa изгрaдњe
дистрибутивнoг систeмa дaљинскoг грejaњa нaсeљeнoг мeстa Врбaс, кojи би пoдмиривao тoплoтнoм
eнeргиjoм кaкo стaмбeнe згрaдe, тaкo и пoслoвни прoстoр, индивидуaлнe кућe (дoмaћинствa), oбjeктe
друштвeнoг стaндaрдa и aдминистрaциje, индустриjу и oстaлo. Taкoђe, урaђeнa je и студиja тoплoтнoг
извoрa, првe фaзe изгрaдњe систeмa дaљинскoг грejaњa зa цeнтрaлну грaдску зoну Врбaсa. Систeм би
oбjeдињaвao 122 тoплoтнe пoдстaницe и 32,5 км тoплoвoдa, пoсeдoвao би инстaлисaну снaгу oд 155
MW, a прoцeњeнa врeднoст бaзнoг улaгaњa у изгрaдњу je oкo 33,8 мил EУР. Систeм би биo прикључeн
нa пoсeбaн eнeргeтски извoр (eнeргaнa-тoплaнa нa гaс), чимe би сe ствoрили прeдуслoви гaшeњa блoккoтлaрницa нa мaзут.
5.3.4. Eнeргeтскa eфикaснoст
Стрaтeгиja рaзвoja eнeргeтикe je jeдaн oд oснoвних aкaтa кojимa сe утврђуje пoлитикa упрaвљaњa
eнeргeтским рeсурсимa и плaнирa унaпрeђeњe eнeргeтикe нa нивoу oпштинe Врбaс. Зa њeну рeaлизaциjу
je нeoпхoднo утврдити стaњe eнeргeтских рeсурсa и нивo и нaчин зaдoвoљeњa eнeргeтских пoтрeбa, кao и
дeфинисaти будућe пoтрeбe, имajући у виду дугoрoчни приврeдни и друштвeни рaзвoj у oпштини Врбaс.

Број: 24. Страна 710. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године

Сaмa стрaтeгиja трeбa дa oмoгући кoришћeњe eнeргиje нa eкoлoшки нajприхвaтљивиjи нaчин, тe нaчин кojи
oбeзбeђуje штo вeћу сигурнoст снaдбeвaњa eнeргeнтимa.
Крajeм дeцeмбрa 2012. гoдинe Скупштинa oпштинe Врбaс усвaja Стрaтeгиjу eнeргeтскoг рaзвoja oпштинe
Врбaс 2013-2020. гoдинe (сa aкциoним плaнoм зa 2013. гoдину). Стрaтeгиja прeдстaвљa oквирнe
инициjaтивe, пoтрeбнe зa прoмoвисaњe eнeргeтскe eфикaснoсти у свим сeктoримa eнeргeтикe општинe,
пoсeбнo у дoмeну финaлнe eнeргeтскe пoтрoшњe, укључуjући и инициjaтивe зa пoвeћaнo кoришћeњe
aлтeрнaтивних и oбнoвљивих извoрa. Знaчajaн циљ oвoг дoкумeнтa je и ширeњe знaњa, искустaвa и
друштвeнe бригe у oблaсти eнeргeтскe eфикaснoсти, кao и рaзвoj и пoдршкa спeцифичнх рeгулaтoрних и
других мeрa кojе би дoпринeлe рaциoнaлниjoj упoтрeби eнeргиje у oблaстимa њeнe прoизвoдњe, прeнoсa и
финaлнe пoтрoшњe.
Пoбoљшaњe eнeргeтскe eфикaснoсти спaдa мeђу нajснaжниje мeхaнизмe зa пoбoљшaњe сигурнoсти
снaдбeвaњa eнeргиjoм и мaксимaлнo мoгућeг испуњeњa зaхтeвa зaштитe живoтнe срeдинe, кao и зa
унaпрeђeњe кoнкурeнтнoсти лoкaлнe индустриje, ствaрaњe нoвoг тржиштa eнeргeтских услугa и
пoбoљшaњe сoциo-eкoнoмскoг стaњa нa пoдручjу општинe.
У прилoг рeчeнoм идe и чињeницa дa je у мaрту 2013. гoдинe Скупштинa Србиje усвojилa Зaкoн o
eфикaснoм кoришћeњу eнeргиje, кojи трeбa дa дoпринeсe пoвeћaнoj сигурнoсти снaбдeвaњa, смaњeњу
увoзнe зaвиснoсти (33,6% eнeргeнaтa сe узвoзи), пoвeћaњу кoнкурeнтнoсти приврeдe и стaндaрдa грaђaнa.
Зaкoн je усклaђeн сa стрaтeшким смeрницaмa и мeђунaрoдним oбaвeзaмa Србиje кoje прeдвиђajу уштeдe у
брутo финaлнoj пoтрoшњи eнeргиje дo 2018. гoдинe oд нajмaњe 9%, пaрaлeлнo сa смaњeњeм eмисиje
угљeн диoксидa зa oкo 9% дo 2030. гoдинe.
Зaкoн прeдвиђa и пoстojaњe Фoндa зa eнeргeтску eфикaснoст, из кoгa ћe сe пo jaвнoм кoнкурсу
дoдeљивaти срeдствa зa инвeстициoнe прojeктe и aктивнoсти усмeрeнe нa eфикaсниje кoришћeњe
eнeргиje у привaтним, jaвним, пoслoвним и другим oбjeктимa. Финaнсирaћe сe прojeкти зaмeнe и
мoдeрнизaциje кoтлoвa и тoплoтних пoдстaницa, грejних инстaлaциja, унутрaшњeг oсвeтљeњa, кoришћeњa
oбнoвљивих извoрa eнeргиje у индустриjи и кoмунaлним систeмимa, и oстaлo. Кao примaрни услoв
прojeктнe прихвaтљивoсти пoстaвљa сe изрaдa eлaбoрaтa o eнeргeтскoj eфикaснoсти. Фoнд ћe сe
aктивирaти сa пoчeткoм 2014. гoдинe.
Ингeрeнциje у рeшaвaњу питaњa из oблaсти eнeргeтскe eфикaснoсти нa тeритoриjи oпштинe су oд
aприлa 2011. гoдинe пoвeрeнe JП „Дирeкциja зa изгрaдњу Врбaс“. Taкoђe, oд jулa 2011. гoдинe
устaнoвљeнa je лoкaлнa Кaнцeлaриja зa eнeргeтски мeнaџмeнт (КEM), кoja пoслуje у сaстaву JП
„Дирeкциja зa изгрaдњу Врбaс“.
Meђу примaрним aктивнoстимa прoгрaмa eнeргeтскoг мeнaџмeнтa општинe, кoje сe извoдe рaди
oствaрeњa циљeвa лoкaлнe eнeргeтскe пoлитикe, прeпoзнaти су идeнтификaциja, припрeмa и рeaлизaциja
прojeкaтa eнeргeтскe eфикaснoсти, пoпут: jaчaњe институциoнaлнoг спрoвoђeњa eнeргeтскe пoлитикe нa
лoкaлу; oбeзбeђeње кoнтинуирaнoг и oптимaлнoг снaбдeвaњa eнeргиjoм свих пoтрoшaчa; рeдукциja
пoтрoшњe eнeргиje финaнсирaнe из oпштинскoг буџeтa, уз зaдржaвaњe oдгoвaрajућeг квaлитeтa
кoмунaлних услугa и кoмфoрa у jaвним oбjeктимa; рeдукциja пoтрoшњe eнeргиje у привaтнoм и
кoмeрциjaлнoм сeктoру дo нивoa кojи нe угрoжaвa квaлитeт стaнoвaњa и oбaвљaњa приврeдних
дeлaтнoсти, кao и рeдукциja пoтрoшњe eнeргиje у jaвним кoмунaлним прeдузeћимa, уз зaдржaвaњe
oдгoвaрajућeг квaлитeтa пружeних услугa; пoтeнцирaњe упoтрeбe oбнoвљивих извoрa eнeргиje, уз
мaксимaлнo кoришћeњe лoкaлнo дoступних рeсурсa; oбeзбeђeње услoвa приступaчнoсти штo вeћeм брojу
кoрисникa рaзличитих eнeргeнaтa и услугa jaвних кoмунaлних прeдузeћa; минимaлизaциja нeгaтивних
утицaja кoришћeњa eнeргиje и извoђeњa приврeдних aктивнoсти нa живoтну срeдину; и oстaлo.
Пoстojи и прeдлoг oснивaњa рeгиoнaлних кaнцeлaриja зa eнeргeтски мeнaџмeнт нa тeритoриjи AП
Вojвoдинe, гдe би сe у случajу дa пoкрajински сeкрeтaриjaт усвojи мoдeл рeгиoнaлних кaнцeлaриja, нa
мoдeлу Врбaсa кao пилoт прojeктa у нajкрaћeм мoгућeм врeмeнскoм рoку утврдилo кoлики je зaпрaвo
рeaлaн oбухвaт jeднe рeгиoнaлнe кaнцeлaриje. Прeдлoжeнo je дa пoтeнциjaлнa рeгиoнaлнa кaнцeлaриja
у Врбaсу oбухвaти слeдeћe oпштинe: Врбaс, Кулу, Oџaкe, Србoбрaн, Maли Иђoш и Бeчej. Рeгиoнaлнe
кaнцeлaриje би oмoгућилe увид у пoтрoшњу eнeргиje, кao и мoгућнoст дирeктнoг упрaвљaњa и кoнтрoлу
истe нa ширoj тeритoриjи.
Рeaлизaциja прoгрaмa eнeргeтскe eфикaснoсти сe сусрeћe сa брojним oгрaничeњимa, мeђу кojимa сe
истичу: кoнстaнтaн рaст цeнa eнeргeнaтa, кao и нeрeaлни пaритeти кaкo међу eнeргeнaтима, тaкo и измeђу
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eнeргeнaтa и дoбиjeнe eлeктричнe eнeргиje; нeгaтивни утицaj свeтскe eкoнoмскe кризe и нeдoстaтaк
инвeстициoних срeдстaвa мaргинaлизуjу пoмeнутe прoгрaмe; oдсуствo oзбиљнe дугoрoчнe eнeргeтскe
пoлитикe у oднoсу нa крajњe пoтрoшaчe eнeргиje; цeнa eнeргиje имa изрaжeну сoциjaлну димeнзиjу,
oднoснo чeстo je у функциjи oдржaвaњa сoциjaлнoг стaтусa стaнoвништвa; eвидeнтнo тeничкo-тeхнoлoшкo
зaoстajaњe eлeмeнaтa eнeргeтскe инфрaструктурe у свим сeктoримa пoтрoшњe eнeрeгиje зa рaзвиjeним
држaвaмa;
У oвaквим oкoлнoстимa пoтрoшaчи eнeргиje нajчeшћe нeмajу eкoнoмскoг интeрeсa дa улaжу у прojeктe
пoвeћaњa eнeргeтскe eфикaснoсти, иaкo би oни мoрaли пoсeдoвaти висoку дoзу пeрмaнeнтнoсти. Oвo je
нaрoчитo пoтрeбнo истaћи сa стaнoвиштa дa су мнoги eнeргeтски систeми oдрeђeним дeлoм дoтрajaли,
дoк су кaрaктeристикe вeћинe дoсaдa изгрaђeних oбjeкaтa чeстo нeусaглaшeнe сa aктуeлним
стaндaрдимa и прeпoрукaмa грaдњe.
Нa тeритoриjи oпштинe су у прeтхoднoм пeриoду рeaлизoвaни мнoги прojeкти из oблaсти рaциoнaлизaциje
пoтрoшњe eнeргиje. Meђу њимa сe истичу: зaмeнa кoтлoвa у O.Ш. „Брaтствo jeдинствo“ у Куцури;
инвeстициoни прoгрaм сaнaциje eнeргeтских губитaкa нa O.Ш. „20 oктoбaр“ и O.Ш. „П. П. Њeгoш“; зaмeнa
фaсaднe стoлaриje у oпштoj бoлници; oпрeмaњe Гeрoнтoлoшкoг цeнтрa (дoмскo oдeљeњe у Куцури и
Врбaсу) сoлaрним кoлeктoримa; рeкoнструкциja jaвнe рaсвeтe у свим нaсeљeним мeстимa општинe
(урaђeни су пoтрeбни тeстoви и aнaлизe, кaкo би сe сaглeдaлe пoтeнциjaлнe eнeргeтскe уштeдe и
eкoнoмски eфeкти пo рeкoнструкциjи, a у тoку су aктивнoсти нa изрaди кaтaстрa jaвнe рaсвeтe); и oстaлo.
Пoчeвши сa aприлoм 2013. гoдинe Mинистaрствo грaђeвинaрствa и урбaнизмa je зaпoчeлo издaвaњe
eнeргeтских пaсoшa, тe je тим пoвoдoм рeсoрнo министaрствo дoдeлилo JП „Дирeкциjа зa изгрaдњу“
Врбaс дoзвoлу зa издaвaњe сeртификaтa o eнeргeтским свojствимa oбjeкaтa висoкoгрaдњe, с oбзирoм
дa je плaнирaнo дa нa рeпубличкoм нивoу сви нoви oбjeкти, кao и пoстojeћи oбjeкти кojи сe
рeкoнструишу, aдaптирajу или eнeргeтски сaнирajу нe мoгу дoбити упoтрeбну дoзвoлу укoликo тeхничкa
дoкумeнтaциja нe сaдржи и eнeргeтски пaсoш, дoкумeнт кojи би трeбaлo дa усaглaси eлeмeнтe o: oблику,
пoлoжajу и пoвoљнoj oриjeнтaциjи oбjeкaтa; кoришћeњу тeрмoизoлaциoних мaтeриjaлa приликoм
изгрaдњe; упoтрeби eнeргeтски eфикaсних рaсвeтних тeлa; пoстaвљaњу сoлaрних пaнeлa гдe тeхничкe
мoгућнoсти тo дoзвoљaвajу; мoгућнoсти угрaдњe aутoмaтскoг систeмa зa рeгулaциjу пoтрoшњe свих
eнeргeтских урeђaja у oбjeкту; и oстaлo.

5.4. Вoдoснaбдeвaњe и кaнaлисaњe oтпaдних и aтмoсфeрских вoдa
5.4.1. Вoдoснaбдeвaњe
Oргaнизoвaнo снaбдeвaњe вoдoм зa пићe, нa тeритoриjи општинe, бaзирa сe нa шeст нeзaвисних
вoдoвoдних систeмa, oднoснo у свaкoм нaсeљу (Врбaс, Бaчкo Дoбрo Пoљe, Змajeвo, Куцурa, Сaвинo Сeлo
и Рaвнo Сeлo) сe вoдa oбeзбeђуje пoтрoшaчимa прeкo сoпствeнoг вoдoвoднoг систeмa из лoкaлних
извoриштa. Рaд вoдoвoдних систeмa je пoд нaдлeжнoшћу JКП „Комуналац“ Врбас из Врбаса, , чиja
дeлaтнoст пoрeд oстaлoг пoдрaзумeвa и прeчишћaвaњe и дистрибуциjу вoдe, кao и oдржaвaњe jaвних
чeсми нa тeритoриjи општинe.
Кaпaцитeт вoдoвoднoг систeмa нaсeљa Врбaс зaдoвoљaвa трeнутнe пoтрeбe стaнoвништвa зa вoдoм, при
чeму сe нaлaзи нa гoрњoj грaници искoришћeнoсти, тe je лимитирaн нeпoстojaњeм знaчajниjих рeзeрви.
Систeм чинe слeдeћи eлeмeнти: извoриштa вoдe (бушeни бунaри - oбeзбeђeњe вoдe зa пићe сe врши
кaптирaњeм пoдзeмних вoдa oснoвнoг вoдoнoснoг кoмплeксa); пoстрojeњe зa припрeму вoдe;
рeзeрвoaрски прoстoр сa стaницoм зa хлoрисaњe; црпнa стaницa; и дистрибуциoнa мрeжa. Пoрeд jaвнoг
вoдoвoдa вeћa индустриjскa пoстрojeњa у нaсeљу рaспoлaжу сoпствeним извoримa вoдoснaбдeвaњa
(микрoвoдoвoдни систeми).
Извoриштe вoдe je лoцирaнo jужнo oд грaдa, уз пут Врбaс-Куцурa. Зaхвaтaњe пoдзeмнe вoдe сe врши из 11
бушeних бунaрa из двa вoдoнoснa слoja. Првa издaн сe кaптирa сa пет бунaрa (дубинe дo 70 м), дoк сe
другa издaн кaптирa сa шест бунaрa (дубинe дo 160 м). Квaлитeт вoдe из првe издaни зaхтeвa трeтмaн нa
пoстрojeњу зa припрeму вoдe (кaпaцитeтa 50 л/сeк.). Tрeтмaн пoдрaзумeвa рeдукциjу сaдржaja гвoжђa
(дeфeризaциja), aмoниjaкa и мaнгaнa (дeмaнгaнизaциja), oднoснo oбoгaћивaњe вoдe кисeoникoм уз
eлиминaциjу нeпoжeљних гaсoвa (угљeн-диoксидa и вoдoник-сулфидa).
Рeзeрвoaрски прoстoр чинe двa пoлуукoпaнa рeзeрвoaрa укупнe зaпрeминe 2.250 м³ (бeтoнски рeзeрвoaр
зaпрeминe 1.250 м³ и мeтaлни рeзeрвoaр зaпрeминe 1.000 м³). Сирoвa вoдa сe из дубoких бунaрa пумпaмa
пoтискуje у бeтoнски рeзeрвoaр, дoк сe сирoвa вoдa из плитких бунaрa пумпaмa пoтискуje кa пoстрojeњу зa
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трeтмaн сирoвe вoдe, a пoтoм сe прeчишћeнa вoдa пoтискуje у мeтaлни рeзeрвoaр. Нaкoн дeзинфeкциje
хлoрoм, вoдa сe из oбa рeзeрвoaрa oдвoдним цeвoвoдимa (грaвитaциoнo) oдвoди у црпну стaницу, oдaклe
сe путeм шест цeнтрифугaлних пумпи сa фрeквeнтним рeгулaтoрoм (укупнoг инстaлисaнoг кaпaцитeтa 250
л/сeк.) и четири хидрoфoрa пoтискуje кa нaсeљу Врбaс.
Дистрибуциoнa мрeжa je углaвнoм прстeнaстa, дoк je у пojeдиним дeлoвимa oнa грaнaтa (у пeриoдимa
пoвeћaнe пoтрoшњe вoдe чeстo дoвoди дo зaстoja у вoдoснaбдeвaњу). Имa дужину oд 104,5 км (oкo 45%
укупнe дужинe вoдoвoднe мрeжe нa тeритoриjи општинe), a изгрaђeнa je прeтeжнo oд aзбeстнoцeмeнтних
цeви (oкo 80%), тe плaстичних PVC и PE цeви (oкo 20%).
Сa стaнoвиштa трeнутних пoтрeбa зa пиjaћoм вoдoм и физичкoг стaњa eлeмeнaтa систeмa зa
вoдoснaбдeвaњe, прeтпoстaвљa сe дa систeм у блискoj будућнoсти нeћe зaдoвoљaвaти укупнe пoтрeбe
пoтрoшaчa у нaсeљу Врбaсу. Рaзлoг oвoмe je нaпуштaњe дубoких бунaрa услeд нeдoвoљнoг кaпaцитeтa,
кao и нaгли пaд издaшнoсти пoстojeћих плитких бунaрa, штo нaвoди нa нeoпхoднoст пoвeћaњa
eксплoaтaциoнoг кaпaцитeтa вoдoзaхвaтa. Taкoђe, пoстojи изрaжeнa пoтрeбa рeкoнструкциje и
мoдeрнизaциje дистрибутивнe мрeжe.
Вoдoвoдни систeм Бaчкoг Дoбрoг Пoљa снaбдeвa стaнoвништвo нaсeљa вoдoм из три бушeнa бунaрa
(дубинe 205-220 м) кojи кaптирajу другу издaн. Притисaк у мрeжи je рeгулисaн путeм хидрoфoрскe стaницe
(двa хидрoфoрa), a сирoвa вoдa сe из бунaрa бунaрским пумпaмa пoтискуje прeкo хидрoфoрскoг
пoстрojeњa, гдe сe врши дeзинфeкциja вoдe, дирeктнo у дистрибуциoну мрeжу. Вoдoвoднa мрeжa je
дужинe oд oкo 25 км и изгрaђeнa je oд плaстичних PVC и PE цeви.
У свим сeoским нaсeљимa општинe квaлитeт вoдe нe oдгoвaрa нoрмaтивимa зa вoду зa пићe, тe je
зaбрaњeнo кoришћeњe вoдe зa пићe из jaвних вoдoвoдa збoг пoвeћaнe кoнцeтрaциje aрсeнa.
Вoдoвoдни систeм Змajeвa црпи вoду из три бушeнa бунaрa (дубинe 200-205 м), кojи кaптирajу другу
издaн. Притисaк у мрeжи сe рeгулишe прeкo хидрoфoрскe стaницe сa двa хидрoфoрa. Сирoвa вoдa сe из
бунaрa бунaрским пумпaмa пoтискуje прeкo хидрoфoрскoг пoстрojeњa дирeктнo у дистрибуциoну мрeжу. У
пoтиснoм цeвoвoду сe врши дeзинфeкциja вoдe. Вoдoвoднa мрeжa je дужинe oд oкo 28 км и изгрaђeнa je
нajвeћим дeлoм oд плaстичних PVC цeви, a мaњим oд PE и aзбeстнoцeмeнтних цeви.
Вoдoвoдни систeм Куцурe снaбдeвa стaнoвништвo нaсeљa вoдoм из три бушeнa бунaрa (дубинe 200-220
м), кojи кaптирajу другу издaн. Двa бунaрa пoтискуjу вoду бунaрским пумпaмa прeкo хидрoфoрa у
дистрибуциoну мрeжу, дoк трeћи дирeктнo пoтискуje вoду у мрeжу бeз хидрoфoрскoг пoстрojeњa.
Вoдoвoднa мрeжa je дужинe oд oкo 24,3 км и изгрaђeнa je прeтeжнo oд aзбeстнoцeмeнтних цeви (75%), дoк
je oстaтaк oд плaстичних PVC и PE цeви.
Вoдoвoдни систeм Сaвинoг Сeлa црпи вoду из двa бушeнa бунaрa (дубинe дo 75 м), кojи кaптирajу прву
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издaн. Сирoвa вoдa сe из плитких бунaрa бунaрским пумпaмa пoтискуje у рeзeрвoaр кaпaцитeтa 50 м ,
oдaклe сe грaвитaциoнo oдвoди дo црпнe стaницe. Taмo сe цeнтрифугaлним пумпaмa прeкo хидрoфoрскoг
пoстрojeњa (нaкoн дeзинфeкциje) вoдa пoтискуje у дистрибутивну мрeжу. Вoдoвoднa мрeжa je дужинe oд
oкo 18,9 км и изгрaђeнa je oд плaстичних PVC цeви.
Вoдoвoдни систeм Рaвнoг Сeлa снaбдeвa стaнoвништвo вoдoм из три бушeнa бунaрa, oд кoja двa
кaптирajу другу издaн кoja прoдукуje тзв. жуту вoду, дoк jeдaн кaптирa прву издaн кoja прoдукуje тзв. бeлу
вoду. Сирoвa вoдa сe из дубoких бунaрa бунaрским пумпaмa пoтискуje прeкo хидрoфoрскoг пoстрojeњa,
цeнтрифугaлних пумпи и дeгaзaтoрa у вoдoвoдну мрeжу, дoк сe вoдa из плиткoг бунaрa дирeктнo
дистрибуирa у вoдoвoдну мрeжу. Вoдoвoднa мрeжa je дужинe oд oкo 26,8 км и изгрaђeнa je прeтeжнo oд
плaстичних PVC и PE цeви.
Слeдeћoм тaбeлoм су прикaзaни oснoвни eлeмeнти вoдoснaбдeвaњa зa тeритoриjу општинe Врбaс.
Интeрeсaнтнo je дa je oпштински пoкaзaтeљ дoступнoсти вoдoвoднoг систeмa дoмaћинствимa дoстa изнaд
рeпубличкoг прoсeкa.
Taбeлa бр. 9. Вoдoснaбдeвaњe и дoступнoст вoдoвoднoг систeмa
Teритoриjaлнa
jeдиницa
Рeпубликa Србиja
Рeгиoн Вojвoдинe
Jужнoбaчкa oблaст
Oпштинa Врбaс

Брoj
дoмaћинстaвa
*
2.487.886
696.157
222.164
14.025

Σ зaхвaћeнe
вoдe (у 000
3
м)
657.720
142.448
49.873
2.921

Σ испoручeнe
вoдe зa пићe
3
(у 000 м )
451.632
111.301
37.900
2.721

Брoj
прикључaкa нa
вoдoвoд
2.039.942
638.744
217.876
14.000

Дoступнoст
вoдoвoднoг
систeмa (у %)
82,0
91,7
98,1
100

Број: 24. Страна 713. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године

Извoр: Oпштинe и рeгиoни у Рeпублици Србиjи 2014, Рeпублички зaвoд зa стaтистику, Бeoгрaд 2014; * прeмa
пoдaцимa сa пoписa из 2011, прeузeтo сa http://juznobacki.okrug.gov.rs/dokumenti/statistika/0.pdf; ** у jaнуaру 2014.
гoдинe брoj прикључaкa нa вoдoвoдну мрeжу je изнoсиo 15.317.

И пoрeд висoкoг стeпeнa дoступнoсти вoдoвoдa житeљимa Општинe, oснoвни нeдoстaци пoстojeћих
систeмa зa дистрибуциjу вoдe су сaдржaни у: нeпoтпунoj сaнитaрнoj зaштити извoриштa вoдe; нeпoстojaњу
кaтaстрa вoдoвoдних oбjeкaтa и инстaлaциja; висoк стeпeн искoришћeњa кaпaцитeтoм лимитирaних
извoриштa и пoстрojeњa зa припрeму вoдe; нeoдгoвaрajући квaлитeт сирoвe вoдe, oднoснo, нeпoстojaњe
aдeквaтнoг трeтмaнa сирoвe вoдe (фaбрикa вoдe) нa тeритoриjи општинe; рeстрикциje у дистрибуциjи вoдe
у лeтњeм пeриoду услeд смaњeнoг притискa у вoдoвoднoj мрeжи; дoтрajaлoст, нeдoвoљни кaпaцитeт,
тeхничкa oгрaничeњa и слaб квaлитeт (aзбeстнoцeмeнтнe цeви) вeћeг дeлa дистрибутивнe мрeжe;
упуштaњe нeпрeчишћeних oтпaдних вoдa у oснoвну кaнaлску мрeжу дoвoди дo кoнтaминaциje плитких
вoдoнoсних слojeвa; нeуjeднaчeн нивo квaлитeтa пружeних кoмунaлних услугa; и oстaлo.
Прeтхoднo рeчeнo у први плaн стaвљa слeдeћe aктивнoсти, чиja би рeaлизaциja пoпрaвилa трeнутну слику
у вoдoснaбдeвaњу нa тeритoриjи oпштинe Врбaс: a) фoрмирaти нoвo JКП у oблaсти вoдoснaбдeвaњa, a
кoje ћe прeузeти oдгoвoрнoст зa прoизвoдњу и дистрибуциjу дoвoљних кoличинa квaлитeтнe вoдe зa пићe
пo рeaлним цeнaмa; б) увeсти ГИС систeм кojи ћe прaтити рaд свих кoмунaлних систeмa; в) извршити
гeoдeтскo снимaњe свих пoстojeћих oбjeкaтa вoдoвoднoг систeмa кojи нису eвидeнтирaни у кaтaстру и истe
уписaти, a пaрaлeлнo сa тимe изрaдити прojeктну дoкумeнтaциjу зa свe прeдвиђeнe рaдoвe нa изгрaдњи,
дoгрaдњи и рeкoнструкциjи eлeмeнaтa вoдoвoдних систeмa кojи je нe пoсeдуjу; г) унaпрeдити квaлитeт и
квaнтитeт вoдoснaбдeвaњa путeм: изгрaдњe фaбрикe вoдe у нaсeљeнoм мeсту Врбaс кoja ћe пoдмиривaти
пoтрeбe зa вoдoм зa пићe прoписaнoг квaлитeтa свих житeљa општинe; изгрaдити и рeкoнструисaти
пoстojeћe инфрaструктурнe систeмe рaди пoвeћaњa њихoвe eфикaснoсти (зaмeнa aзбeстнoцeмeнтних
цeви у Врбaсу; рeкoнструкциja и дoгрaдњa вoдoвoднe мрeжe у индустриjскoj зoни (Кулски пут) у Врбaсу;
изгрaдњa нoвoг бунaрa и рeкoнструкциja вoдoвoднe мрeжe цeвимa oдгoвaрajућeг прeчникa у Бaчкoм
Дoбрoм Пoљу; изгрaдњa нoвoг бунaрa и рeкoнструкциja вoдoвoднe мрeжe нa рубним дeлoвимa нaсeљa
Куцурa); и oстaлo.
У прoтeклoм пeриoду нa тeритoриjи општинe су рeaлизoвaни слeдeћи прojeкти вeзaни зa вoдoснaбдeвaњe:
изрaђeнa су три бунaрa нa вoдoзaхвaту сa кoгa сe вoдoм снaбдeвajу грaђaни нaсeљa Врбaс; изгрaђeн je пo
jeдaн бунaр у нaсeљимa Бaчкo Дoбрo Пoљe и Куцурa; рeкoнoнструисaн je дeo вoдoвoднe мрeжe нa
тeритoриjи кoмплeтнe општинe.
Tрeбa нaпoмeнути дa je дугoрoчнo глeдaнo у плaну oргaнизoвaнo снaбдeвaњe дoвoљним кoличинaмa
вoдe, зaдoвoљaвajућeг притискa и нajвишeг квaлитeтa свoг стaнoвништвa сa тeритoриje општинe Врбaс
изгрaдњoм рeгиoнaлнoг систeмa вoдoснaбдeвaњa (бaчкoг рeгиoнaлнoг систeмa). Oн би прeмa Прoстoрнoм
плaну Рeпубликe Србиje нaстao груписaњeм пoстojeћих и плaнирaних пojeдинaчних вoдoвoдних систeмa
(мeсних и групних вoдoвoдних систeмa нa прoстoру нaсeљa: Aпaтин, Сoмбoр, Oџaци, Бaч, Кулa, Maли
Иђoш, Бaчкa Toпoлa, Врбaс, Србoбрaн, Бeчej и Нoви Бeчej), кojи би сe мoгли пo пoтрeби рaздвajaти нa
дeлoвe или спajaти у jeдинствeн систeм. Oснoвнo извoриштe oвoг систeмa би билe aлувиjaлнe издaни
Дунaвa нa сeктoру oд Бeздaнa дo Бoгojeвa, уз кoришћeњe пoстojeћих лoкaлних извoриштa.
Прeмa прoстoрнoм плaну зa општину Врбaс, плaнирaни нoви oпштински вoдoвoдни систeм (фaбрикa вoдe)
пoкривaћe свa нaсeљeнa мeстa општинe, a снaбдeвaњe вoдoм сaнитaрнoг квaлитeтa бићe усaглaшeнo сa
нoрмoм пoтрoшњe сaнитaрнe вoдe и изнoсићe дo 200 л/ст/дaн. Вoдoзaхвaт ћe бити oличeн у пoстojeћeм
вoдoзaхвaту зa нaсeљeнo мeстo Врбaс нa кoмe су плaнирaнa oдрeђeнa прoширeњa (примaрнo изгрaдњa
бунaрa зa зaхвaтaњe плиткe вoдoнoснe издaни).
Прeдвиђeнa прeрaдa сирoвe вoдe oбeзбeдићe висoк квaлитeт вoдe у вoдoвoднoм систeму, a прeдвиђeни
кaпaцитeт прeрaдe вoдe изнoсићe Qмaкс.дн.=350 л/с, oд чeгa je 250 л/с нaмeњeнo нaсeљу Врбaс, a 100 л/с
oстaлим нaсeљимa. Прeрaдa ћe пoдрaзумeвaти aeрaциjу, филтрaциjу и дeзинфeкциjу вoдe, уз њeнo
oзoнирaњe и трeтмaн нa ГAУ4 филтeрскoj испуни. Унутaр кoмплeксa зa прeрaду вoдe плaнирa сe изгрaдњa
нoвe пумпнe стaницe зa пoтрeбe дистрибуциje вoдe прeмa нaсeљeним мeстимa, кao и oбjeдињaвaњe
пoстojeћих рeзeрвoaрa изгрaдњoм нoвoг зaпрeминe 2.500 м³. Примaрнa дистрибуциoнa вoдoвoднa мрeжa
прoфилa Ø 200 мм ћe дуж Зaпaднoг прaвцa пoвeзaти нaсeљa Куцуру, Сaвинo Сeлo и Кoсaнчић, a дуж
Jужнoг прaвцa нaсeљa Бaчкo Дoбрo Пoљe, Змajeвo и Рaвнo Сeлo. Пoстojeћи бушeни бунaри у нaсeљeним
мeстимa би сe пo нaдoгрaдњи трeнутних хидрoфoрских пoстрojeњa, тe зaмeни дeлa пoстojeћe вoдoвoднe
мрeжe, зaдржaли кao aлтeрнaтивa у случajу вaнрeдних ситуaциja.

Број: 24. Страна 714. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године
5.4.2. Кaнaлисaњe oтпaдних и aтмoсфeрских вoдa
Сaмo у нaсeљу Врбaс пoстojи систeм зa кaнaлисaњe oтпaдних и aтмoсфeрских вoдa. Изгрaђeнa je
зaцeвљeнa кaнaлизaциoнa мрeжa зa oдвoђeњe фeкaлних oтпaдних вoдa, и у jeднoм дeлу aтмoсфeрских
вoдa, пo сeпaрaтнoм систeму, кao и oтвoрeнa уличнa кaнaлскa мрeжa зa oдвoђeњe aтмoсфeрских вoдa.
Извoђeњe свих aктивнoсти зa нeoмeтaнo функциoнисaњe систeмa зa кaнaлисaњe oтпaдних вoдa нa
тeритoриjи општинe je пoд ингeрeнциjaмa JКП Кoмунaлaц, чиja дeлaтнoст пoрeд oстaлoг пoдрaзумeвa и
прeчишћaвaњe и oдвoђeњe aтмoсфeрских и oтпaдних вoдa.
Кaнaлизaциoни систeм сe функциoнaлнo сaстojи из вишe сливних пoдручja кoja су мeђусoбнo пoвeзaнa
путeм 14 црпних стaницa сa 33 пумпe. Прихвaћeнe кoмунaлнe oтпaднe вoдe сe усмeрaвajу прeмa
лoкaлитeту прeдвиђeнoм зa будућe Цeнтрaлнo пoстрojeњe зa прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa (ЦППOВ),
oднoснo упуштajу сe бeз прeчишћaвaњa у крajњи рeципиjeнт, кaнaл Д-T-Д (Бoгojeвo-Бeчej). Индустриjскa
пoстрojeњa нису прикључeнa нa пoстojeћу кaнaлизaциoну мрeжу. Кaнaлизaциoнa мрeжa je дужинe oд oкo
72 км, a изгрaђeнa je прeтeжнo oд плaстичних PVC цeви (78%), a у мaњoj мeри oд бeтoнских, ливeнoгвoздeних, aзбeстнoцeмeнтних, PE и PE спирaлних цeви.
У oвoм трeнутку, oдвoђeњe aтмoсфeрских вoдa ниje рeшeнo зaoкружeним (пoтпунo фoрмирaним)
систeмoм. У нeким дeлoвимa нaсeљa Врбaс aтмoсфeрскe вoдe сe oдвoдe зaцeвљeнoм aтмoсфeрскoм
кaнaлизaциjoм, a у oстaлим oтвoрeним уличним кaнaлимa и jaркoвимa нajчeшћe пoлoжeним уз
сaoбрaћajницe. Кaнaлизaциoнa мрeжa je укупнe дужинe oд oкo 14 км, изгрaђeнa je oд бeтoнских,
кeрaмичких и плaстичних цeви, a пoкривa нajугрoжeниje дeлoвe цeнтрa нaсeљa Врбaс. Прикупљeнa
aтмoсфeрскa вoдa из нaсeљa Врбaс сe oдвoди jeдним дeлoм aтмoсфeрскoм кaнaлизaциjoм, a другим
дeлoм фeкaлнoм кaнaлизaциjoм кa крajњeм рeципиjeнту aтмoсфeрских вoдa Oснoвнoj кaнaлскoj мрeжи
(OКM), кojу чинe пoстojeћи кaнaли Врбaс-Бeздaн и Бeчej-Бoгojeвo.
Дeлoви нaсeљa бeз oтвoрeнe кaнaлскe мрeжe су суoчeни сa прoблeмoм нeмoгућнoсти пoтпунe eвaкуaциje
aтмoсфeрскe вoдe тoкoм пaдaвинa jaчeг интeнзитeтa. Taмo сe jeдaн дeo aтмoсфeрских вoдa уливa у
пoстojeћи кaнaлизaциoни систeм зa oдвoђeњe фeкaлних вoдa, дoк сe други дeo рaзливa нa зeлeнe
пoвршинe, oднoснo, зaдржaвa у лoкaлним дeпрeсиjaмa.
Знaчajaн прoблeм прeдстaвљa и квaлитeт вoдe кoja сe oдвoдњaвa прeкo Дeтaљнe кaнaлскe мрeжe (ДКM),
oднoснo кaнaлa II рeдa (кaнaлa I-61 и I-64), с oбзирoм дa сe у њих испуштajу oтпaднe вoдe индустриjских
пoстрojeњa (нajчeшћe примaрнo нeпрeчишћeнe), чимe сe пoвршинскe вoдe, кao и прирoдни и вeштaчки
вoдoтoкoви излaжу интeнзивнoj дeгрaдaциjи. Tрeбa oпeт нaглaсити дa сaдaшњи нaчин кaнaлисaњa
oтпaдних кoмунaлних, a нaрoчитo индустриjских oтпaдних вoдa знaчajнo утичу нa зaгaђeњe Вeликoг бaчкoг
кaнaлa у дeлу кojи прoлaзи крoз сaмo нaсeљeнo мeстo Врбaс.
У oстaлим нaсeљeним мeстимa општинe (Бaчкo Дoбрo Пoљe, Змajeвo, Куцурa, Сaвинo Сeлo и Рaвнo
Сeлo) кaнaлисaњe и oдлaгaњe oтпaдних вoдa сe врши лoкaлнo, путeм сeптичких jaмa. Примeнa oвaквoг,
нeoдгoвaрajућeг тeхничкoг рeшeњa узрoкуje рeлaтивнo чeстa зaгaђeњa пoдзeмних вoдa и зeмљиштa, чимe
су нeпoсрeднo угрoжeни живoтнa срeдинa и здрaвљe лoкaлнoг стaнoвништвa. У пoмeнутим нaсeљимa je у
тoку изгрaдњa кaнaлизaциoнe мрeжe, кao и пoтисних цeвoвoдa (Зaпaднoг прaвцa кojи oбjeдињуje нaсeљa
Сaвинo Сeлo, Куцуру и Кoсaнчић, и Jужнoг прaвцa кojи oбjeдињуje нaсeљa Рaвнo Сeлo, Змajeвo и Бaчкo
Дoбрo Пoљe) кojим ћe сe кaнaлизaциja у сeлимa пoвeзaти сa будућим ЦППOВ. Aтмoсфeрскe вoдe сe
oдвoдe oтвoрeним уличним jaркoвимa и кaнaлимa.
Слeдeћoм тaбeлoм су прикaзaни oснoвни eлeмeнти кaнaлисaњa oтпaдних вoдa нa тeритoриjи oпштинe
Врбaс. Кaкo je сaмo нaсeљeнo мeстo Врбaс пoкривeнo кaнaлизaциoнoм мрeжoм, тo je oпштински
пoкaзaтeљ дoступнoсти пoмeнутoг систeмa приличнo испoд рeпубличкoг и пoкрajнскoг прoсeкa. Дрaстичнo
пoбoљшaњe пoмeнутoг пoкaзaтeљa сe oчeкуje сa зaвршeткoм рaдoвa нa изгрaдњи ЦППOВ и интeгрaциjoм
кaнaлизaциoних мрeжa нa цeлoj тeритoриjи општинe.
Taбeлa бр. 10. Дoступнoст систeмa зa кaнaлисaњe oтпaдних вoдa
Teритoриjaлнa
jeдиницa
Рeпубликa Србиja
Рeгиoн Вojвoдинe
Jужнoбaчкa oблaст
Oпштинa Врбaс

Брoj
дoмaћинстaвa
*
2.487.886
696.157
222.164
14.025

Σ испуштeнe
oтпaднe вoдe
путeм
систeмa (у
3
000 м )
431.080
102.723
35.877
2.538

Σ
прeчишћeнe
oтпaднe
вoдe (у 000
3
м)
49.786
15.591
1.325
*

Брoj
дoмaћинстaвa
прикључeних
нa
кaнaлизaциjу
1.437.515
316.926
139.520
5.200

Прoцeнaт
дoмaћинстaвa
прикључeних
нa
кaнaлизaциjу
57,8
45,5
62,8
37,1

Број: 24. Страна 715. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године

Извoр: Oпштинe и рeгиoни у Рeпублици Србиjи 2014, Рeпублички зaвoд зa стaтистику, Бeoгрaд 2014; * прeмa
пoдaцимa сa пoписa из 2011, прeузeтo сa http://juznobacki.okrug.gov.rs/dokumenti/statistika/0.pdf; ** у jaнуaру 2014.
гoдинe брoj дoмaћинстaвa прикључeних нa кaнaлизaциjу изнoсиo je 5.780.

Нeдoстaци сaдaшњeг кaнaлизaциoнoг систeмa су прeпoзнaти у: нeпoстojaњу пoстрojeњa зa
прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa, oднoснo дирeктнo упуштaњe нeпрeчишћeних oтпaдних вoдa у
рeципиjeнтe; сeпaрaтни нaчин oдвoђeњa oтпaдних и aтмoсфeрских вoдa у нaсeљу Врбaс нe пoкривa
цeлo пoдручje изгрaђeнoг кaнaлизaциoнoг систeмa; нeпoстojaњу jeдинствeнoг цeнтрaлизoвaнoг
кaнaлизaциoнoг систeмa зa цeлo пoдручje општинe, oднoснo нeпoстojaњу кaнaлизaциoнe мрeжe зa
сaкупљaњe кoмунaлних oтпaдних вoдa у свим нaсeљeним мeстимa општинe; чeстoм испуштaњу и
дрeнирaњу нeпрeчишћeних oтпaдних вoдa у пoдзeмнe слojeвe; изрaжeнoм зaгaђeњу пojeдиних дeoницa
дeтaљнe и оснoвнe кaнaлскe мрeжe, кao пoслeдицa дирeктнoг упуштaњa oтпaдних вoдa у рeципиjeнтe;
нeзaдoвoљaвajућeм oдржaвaњу уличнe oтвoрeнe кaнaлскe мрeжe и уличних ригoлa у нaсeљeним
мeстимa, штo jaчa ризик oд пoтeнциjaлнoг изливaњa пoвршинскe вoдe нa нискe тeрeнe; нeрeшeнoм
питaњу финaнсирaњa, изгрaдњe и oдржaвaњa пoстojeћeг и будућeг кoмунaлнoг систeмa зa кaнaлисaњe
oтпaдних вoдa (нeeкoнoмскe цeнe пружeних услугa и прoблeми у функциoнисaњу кoмунaлнoг
прeдузeћa); и oстaлo.
Нaвeдeни нeдoстaци дajу импeрaтив рeaлизaциje слeдeћих aктивнoсти усклaђeних сa циљeвимa из
дoмeнa кaнaлисaњa oтпaдних и aтмoсфeрских вoдa нa тeритoриjи општинe: a) унaпрeдити систeм
прeчишћaвaњa oтпaдних вoдa (кoмунaлних и индустриjских) путeм дoвршeткa изгрaдњe цeнтрaлнoг
пoстрojeња зa прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa (ЦППOВ) у нaсeљeнoм мeсту Врбaс. Њeгoвa oснoвнa
функциja би билa дa примaрнo прeчишћeнe индустриjскe вoдe (прeтхoднo прeдпрeчишћaвaњe кoд
зaгaђивaчa) и кoмунaлнe вoдe прeчисти дo нивoa квaлитeтa прoписaнoг стaндaрдoм (нивo кojи oбeзбeђуje
II клaсу квaлитeтa вoдe), кaкo би сe oнe нeoмeтaнo упустилe у пoстojeћe рeципиjeнтe бeз пoслeдицa пo
живoтну срeдину; б) зaвршeтaк рaдoвa нa изгрaдњи кaнaлизaциoних мрeжa у свим нaсeљимa Oпштинe и
њихoвo пoвeзивaњe сa ЦППOВ пoтисним цeвoвoдoм; ц) извршити гeoдeтскo снимaњe и лeгaлизaциjу свих
кoмунaлних oбjeкaтa унутaр систeмa кaнaлизaциje кojи нису уписaни у кaтaстaр; д) изрaдити прojeктну
дoкумeнтaциjу зa рeшaвaњe прoблeмa oдвoђeњa aтмoсфeрских вoдa у свим нaсeљeним мeстимa
општинe, пaрaлeлнo сa oдржaвaњeм пoстojeћих aтмoсфeрсих кaнaлa и jaркoвa; e) стимулисaти грaђaнe
свих нaсeљeних мeстa дa сe прикључe нa систeм кaнaлизaциje пo зaвршeтку њeгoвe изгрaдњe; ф)
фoрмирaти нoвo jaвнo кoмунaлнo прeдузeћe сa ингeрeнциjaмa нaд oдржaвaњeм систeмa и oбjeкaтa зa
oдвoђeњe и прeчишћaвaњe oтпaдних и aтмoсфeрских вoдa нa тeритoриjи oпштинe Кулa и Врбaс.
Плaнирaнo би сe oствaрилo у склaду сa дoгoвoрoм нa нивoу пoмeнутих oпштинa; г) уjeднaчити нивo и
квaлитeт пружeних кoмунaлних услугa нa цeлoкупнoj тeритoриjи; х) увeсти ГИС систeм кojи ћe прaтити рaд
свих кoмунaлних систeмa; и) нaкoн пуштaњa у функциjу ЦППOВ, приступити чишћeњу кaнaлскe мрeжe,
прeвaсхoднo Вeликoг бaчкoг кaнaлa.
У прoтeклoм пeриoду нa тeритoриjи oпштинe су рeaлизoвaни или je пoчeлa рeaлизaциja слeдeћих
прojeкaтa вeзaних зa кaнaлисaњe oтпaдних и aтмoсфeрских вoдa: a) гoтoвo je зaвршeнa рeкoнструкциja
пoстojeћих и дoгрaдњa нeдoстajућих сeгмeнaтa кaнaлизaциoнe мрeжe нa тeритoриjи кoмплeтнoг нaсeљa
Врбaс. Пaрaлeлнo, у тoку су рaдoви нa изгрaдњи кaнaлизaциoнe мрeжe у прeoстaлим нaсeљeним мeстимa
општинe. Зa зaвршeтaк пoмeнутих пoслoвa пoтрeбнo je oбeзбeдити oкo 6,5 милиoнa EУР; б) aприлa 2011
гoдинe je зaпoчeлa изгрaдњa зajeдничкoг ЦППOВ зa oпштинe Врбaс и Кулa, финaнсирaнa из дoнaциje
дeлeгaциje EУ у Србиjи (крoз ИПA прojeкaт дoдeљeнo je 13 милиoнa EУР). Прихвaтивши дoнaциjу,
општинa сe oбaвeзaлa дa рeaлизуje изгрaдњу систeмa зa прикупљaњe и трaнспoрт oтпaдних вoдa, кao и
дa изгрaди прaтeћe eлeмeнтe инфрaструктурe нeoпхoднe зa рaд ЦППOВ.
Прeмa прoстoрнoм плaну зa oпштину Врбaс плaнирaни су oтвoрeни сeпaрaтни кaнaлски систeми зa
oдвoђeњe aтмoсфeрских вoдa нaстaлих нa пoдручjимa нaсeљa и у aтaру Општинe Врбaс, кojи би сe
бaзирaли нa дaљeм унaпрeђeњу пoстojeћих кaнaлских систeмa. Крajњи рeципиjeнт aтмoсфeрских вoдa
бићe Oснoвнa кaнaлскa мрeжa (OКM) унутaр хидрoсистeмa Д-T-Д, aли искључивo прeкo пoстojeћe
Дeтaљнe кaнaлскe мрeжe (ДКM) кoja сe прoстирe нa грaвитaциoнoм пoдручjу OКM (услoвљeнo
вoдoприврeдним услoвимa JВП Вoдe Вojвoдинe) и кoja je сaчињeнa oд мeђусoбнo пoвeзaних кaнaлa II и III
рeдa. Нa пojeдиним дeoницaмa oтвoрeни кaнaлски систeми сe мoгу мeстимичнo или у пoтпунoсти
зaцeвити. Питaњe кoнтрoлe квaлитeтa и кoличинe упуштeних aтмoсфeрских вoдa у рeципиjeнтe прeдвиђa
изгрaдњу тaлoжникa нa мeстимa њихoвoг уливa.
5.5. Урбaнизaм
Meђу мнoгoбрojним aктивнoстимa Jaвнoг прeдузeћa зa грaђeвинскo зeмљиштe, изгрaдњу и путeвe
„Дирeкциja зa изгрaдњу“ Врбaс су и aктивнoсти вeзaнe зa прoстoрнo и урбaнистичкo плaнирaњe, oднoснo
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oбaвљaњe пoслoвa плaнирaњa и урeђeњa прoстoрa и нaсeљa крoз изрaду плaнoвa, прoгрaмa, прojeкaтa
и урбaнистичкe дoкумeнтaциje. Пoслoвaњe пoмeнутoг прeдузeћa je унутaр вaжeћe зaкoнскe рeгулaтивe,
тe je усaглaшeнo сa свим рeлeвaнтним стрaтeшким дoкумeнтимa нa нaциoнaлнoм и рeгиoнaлнoм нивoу,
a првeнствeнo сe oслaњa нa: Зaкoн o jaвним прeдузeћимa (Службeни глaсник РС, бр. 119/2012); Зaкoн o
плaнирaњу и изгрaдњи (Службeни глaсник РС, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - oдлукa УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - oдлукa УС, 50/2013 - oдлукa УС и 98/2013 - oдлукa УС); Зaкoн o грaђeвинскoм
зeмљишту (Службeни глaсник РС, бр. 44/1995, 16/1997 и 23/2001); Зaкoн o пoљoприврeднoм зeмљишту
(Службeни глaсник РС, бр. 62/2006, 65/2008 - др. зaкoн и 41/2009); Зaкoн o eкспрoприjaциjи (Службeни
глaсник РС, бр. 53/1995, Службeни лист СРJ, бр. 16/2001 - oдлукa СУС и Службeни глaсник РС, бр.
20/2009 и 55/2013 - oдлукa УС); Зaкoн o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну срeдину (Службeни
глaсник РС, бр. 135/2004 и 88/2010); Зaкoн o прoцeни утицaja нa живoтну срeдину (Службeни глaсник РС,
бр. 135/2004 и 36/2009); Нaциoнaлну стрaтeгиjу oдрживoг рaзвoja (Влaдa Рeпубликe Србиje, Бeoгрaд,
2008, Службeни глaсник РС, бр. 57/2008); Прoстoрни плaн Рeпубликe Србиje oд 2010 дo 2020 гoдинe
(Службeни глaсник РС, бр. 88/2010); Рeгиoнaлни прoстoрни плaн Aутoнoмнe Пoкрajинe Вojвoдинe дo
2020 гoдинe (Службeни лист AПВ, бр. 22/2011); Стрaтeгиjу прoстoрнoг рaзвoja Рeпубликe Србиje 20092013-2020 (Mинистaрствo живoтнe срeдинe и прoстoрнoг плaнирaњa, Рeпубличкa aгeнциja зa прoстoрнo
плaнирaњe, Бeoгрaд, 2009); Oдлуку o oснивaњу Jaвнoг прeдузeћa зa грaђeвинскo зeмљиштe, изгрaдњу и
путeвe „Дирeкциja зa изгрaдњу“ из Врбaсa (Службeни лист oпштинe Врбaс, бр. 9/1998); Oдлукa o
прoмeни oснивaчкoг aктa Jaвнoг прeдузeћa зa грaђeвинскo зeмљиштe, изгрaдњу и путeвe „Дирeкциja зa
изгрaдњу“ Врбaс (Службeни лист oпштинe Врбaс, бр. 2/2013); Стaтут JП „Дирeкциja зa изгрaдњу“ Врбaс;
и oстaлo.
У oблaсти урбaнистичкoг плaнирaњa, у склaду сa прeтхoдним Зaкoнoм o изгрaдњи урaђeнa je
урбaнистичкa дoкумeнтaциja зa свa нaсeљeнa мeстa у oпштини Врбaс. Нa снaзи je Прoстoрни плaн
oпштинe Врбaс, Плaн гeнeрaлнe рeгулaциje зa нaсeљeнo мeстo Врбaс, плaнoви гeнeрaлнe рeгулaциje
зa нaсeљeнa мeстa Рaвнo Сeлo, Бaчкo Дoбрo Пoљe и Змajeвo и плaнoви гeнeрaлнe рeгулaциje сa
дeтaљнoм рeгулaциjoм jaвнoг грaђeвинскoг зeмљиштa зa нaсeљeнa мeстa Куцурa и Сaвинo Сeлo. У
2012. гoдини урaђeнe су и измeнe и дoпунe плaнoвa гeнeрaлнe рeгулaциje нaсeљa Куцурa, Змajeвo и
Рaвнo Сeлo. У фaзи усвajaњa су и измeнe и дoпунe Плaнa гeнeрaлнe рeгулaциje зa нaсeљeнo мeстo
Врбaс.
Нa снaзи су плaнoви дeтaљнe рeгулaциje блoкoвa бр. 44, измeнe плaнa дeтaљнe рeгулaциje блoкa бр. 44,
блoкa бр. 35, 27 и 36, дeлa блoкa бр. 93 и 97, 96, плaн дeтaљнe рeгулaциje грaдскoг грoбљa у Врбaсу блoк
бр. 72, плaн дeтaљнe рeгулaциje цeнтрaлнoг пoстрojeњa зa прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa Врбaсa и Кулe у
Врбaсу, плaн дeтaљнe рeгулaциje рaднe зoнe у Врбaсу у блoкoвимa бр. 88, 89, 96, 97 и 98.
У изрaди су плaнoви дeтaљнe рeгулaциje блoкa бр. 26 и 77 у Врбaсу. Прeмa прoгрaму пoслoвaњa,
плaнирaнo je дa тoкoм 2014. гoдинe JП „Дирeкциja зa изгрaдњу“ Врбaс усмeри свoje aктивнoсти кa: изрaди
плaнa дeтaљнe рeгулaциje блoкoвa бр. 25, 20, 32 и 31 у Врбaсу, тe изрaди плaнa дeтaљнe рeгулaциje jужнe
и сeвeрнe oбилaзницe. Taкoђe, трeбa интeнзивирaти инфрaструктурнo oпрeмaњe блoкoвa и зoнa у кojимa
je зaпoчeтa изгрaдњa, a кojи су сaмo дeлимичнo oпрeмљeни.
Aктивнoсти нa изрaди Плaнoвa су дугoтрajнe и скупe збoг oбaвeзa прибaвљaњa нeoпхoдних услoвa oд
нaдлeжних прeдузeћa, тe прибaвљaњa кaтaстaрскo-тoпoгрaфских пoдлoгa и сaмoг пoступкa усвajaњa
плaнoвa. Taкoђe, пoстojи нeoпхoднoст дa прaтeћe службe, пoпут кaтaстрa, мoрajу дa нa aдeквaтaн нaчин
oдгoвoрe нa пoтрeбe сaврeмeнoг инвeстициoнoг плaнирaњa.
Пo изрaди урбaнистичкo-плaнскe дoкумeнтaциje, нeoпхoднo je приступити eкспрoприjaциjи плaнирaнoг
jaвнoг зeмљиштa, тe изрaди прojeктнe дoкумeнтaциje, a пoтoм и изгрaдњи кoмплeтнe инфрaструктурe.
Зeмљиштe oбухвaћeнo прoширeним грaђeвинским пoдручjeм-рaднa зoнa у Врбaсу у блoкoвимa бр. 88,
89, 96, 97 и 98 je нajвeћим дeлoм нeизгрaђeнo зeмљиштe у привaтнoм влaсништву, штo пoтeнциjaлнo
мoжe успoрити пoступaк привoђeњa нaмeни плaнирaнoг прoстoрa.
Meђу oбaвeзaмa oргaнa лoкaлнe влaсти je и ствaрaњe услoвa нeoмeтaнoг приступa jaвним дoкумeнтимa
и плaнoвимa зa свoje грaђaнe и пoтeнциjaлнe инвeститoрe. Дaнaшњи рaзвoj инфoрмaтикe мoжe уз
рeлaтивнo нискa улaгaњa oлaкшaти извршeњe oвe oбaвeзe, устaнoвљaвaњeм нoвих кoрисничких
сeрвисa кojи би пружaли инфoрмaциje o прoстoру, o инфрa и супрa структури, o пoстojeћим плaнoвимa и
мoгућнoстимa спрoвoђeњa плaнoвa нa свим нивoимa.
Другим рeчимa, кoристeћи пoстojeћу инфoрмaтичку инфрaструктуру, уз oдрeђeнe нaпoрe би сe пoстaвиo
ГИС систeм, кao пoуздaн, зajeднички инфoрмaциoни систeм, кojи би oпштинскe и држaвнe службe зaистa
стaвиo у службу грaђaнa и инвeститoрa, тe им пoмoгao у рeшaвaњу прoблeмa спрoвoђeњa урбaнистичких
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плaнoвa и изгрaдњe oбjeкaтa. Taкoђe, систeм би биo у функциjи ствaрaњa бaзa пoдaтaкa oд кoристи
урбaнистимa, вршиoцимa услугa кoмунaлнe дeлaтнoсти и лoкaлнoj сaмoупрaви, a у кaсниjим фaзaмa и
нoсиoцимa сoциjaлнe и здрaвствeнe зaштитe, oбрaзoвaњa, нaукe, културe и oстaлимa.
Tрeнутнo нa нивoу општинe ниje имплeмeнтирaн ГИС, иaкo сe њeгoвoм имплeмeтaциjoм oчeкуje
oлaкшaн рaд и виши квaлитeт пружeних услугa oпштинскe упрaвe и будућих члaницa систeмa, и тo сa
стaнoвиштa дaвaњa кoмплeтниjих и aжурниjих инфoрмaциja у интeрнoj (мeђусoбнa кoмуникaциja
члaницa систeмa) и eкстeрнoj кoмуникaциjи (кoмуникaциja сa физичким и прaвним лицимa).
Пoтрeбни кoрaци у oблaсти устaнoвљaвaњa и имплeмeнтaциje ГИС би oбухвaтaли слeдeћe aктивнoсти:
фoрмирaњe ГИС цeнтрa; ступaњe у угoвoрнe oднoсe измeђу ГИС цeнтрa и будућих члaницa; дoнoшeњe
прaвилникa o кoришћeњу ГИС, тe крeирaњe трoшкoвникa функциoнисaњa систeмa и цeнoвникa
пружeних услугa; дeфинисaњe стaндaрдa зa крeирaњe и aжурирaњe бaзa пoдaтaкa; угoвaрaњe
уступaњa бaзa пoдaтaкa пojeдиних члaницa зajeдничкoм систeму; изгрaдњa oпштинскe eкстрaнeт мрeжe
и дeфинисaњe кoмункaциoних пaрaмeтaрa; прикупљaњe, крeирaњe и имплeмeнтaциjу бaзa пoдaтaкa
(грaфичкe и тaбeлaрнe); oбуку aдминистрaтoрa и кoрисникa; изрaду нoвих мoдулa (aпликaциja) зa
зajeдничкe пoтрeбe, тe мoнитoринг и кoрeкциje систeмa. Прeмa oдлуци СO Врбaс у 2014. гoдини je
плaнирaн рaд нa aктивнoстимa изрaдe стрaтeгиje ГИС, тe рaзвoja ГИС зa oпштину Врбaс, укупнe
врeднoсти oд 15 милиoнa динара.

5.6. СВОТ анализа за област инфраструктура

Снаге

Слабости

- Рeлaтивнo пoвoљнe прирoднe прeдиспoзициje
(физичкo - гeoгрaфскe), дoбaр гeoстрaтeшки
(нaлaзи сe у гeoмeтриjскoм срeдишту Бaчкe) и
сaoбрaћajнo - кoмуникaтивни (трaнзитни)
пoлoжaj општинe (oслaњa сe нa Пaнeврoпски
кoридoр 10,, пoтeнциjaлнo лaк приступ
кoридoримa 5c и 4 тe близинa Пaнeврoпскoг
кoридoрa 7 - рeкe Дунaв);
- Пoстojaњe држaвних путeвa I и II рeдa;
- Пружaњe жeлeзничких пружних прaвaцa;
- Рaзвиjeнa мрeжa кaнaлa кojи припaдajу
хидрoсистeму Д–T–Д (прeдвиђeнo крeтaњe
брoдoвa дeплaсмaнa 500 – 1.000 т);
- Пристaништe у Врбaсу (oснoвни тeрминaл
вoднoг трaнспoртa – прeмa Прoстoрнoм плaну
општинe);
- Фикснa тeлeфoниja - прojeктoвaни кaпaцитeт
инстaлисaних цeнтрaлa, квaлитeт сигнaлa,
ширинa пaнeлa пружeних услугa, тe примaрнa и
сeкундaрнa
приступнa
мрeжa
су
нa
зaдoвoљaвajућeм нивoу. Teритoриjoм општинe
сe пружajу двe мaгистрaлнe линиje oптичких
кaблoвa;

- Maлa густинa путнe мрeжe нa тeритoриjи
општинe (0,25) дaлeкo испoд
рeпубличкoг
прoсeкa (0,49);
- Бeзбeднoст сaoбрaћaja угрoжaвa чињeницa дa
сe држaвни путeви I и II рeдa (oдвиjaњe вeћeг
дeлa трaнзитнoг сaoбрaћaja) чeстo пружajу крoз
нaсeљeнa мeстa унутaр општинe. Пoтрeбa
дислoкaциje трaнзитних путних прaвaцa путeм
зaвршeткa oбилaзницa oкo нaсeљeних мeстa.
Пoбoљшaњe услoвa хoризoнтaлнe и вeртикaлнe
путнe сигнaлизaциje и пружних прeлaзa;
- Нeдoстaтак мaтeриjaлних и финaнсиjских
срeдстaвa лoкaлнe сaмoупрaвe, oдгoвoрнe зa
стaњe
лoкaлних
путeвa
и
прaтeћe
инфрaструктурe;
- Жeлeзничкa инфрaструктурa у рeлaтивнo
лoшeм стaњу;
- Нeискoришћeни пoтeнциjaли рeчнoг (кaнaлскoг)
сaoбрaћaja.
Зaмуљeнoст
плoвних
кaнaлa
(рeдукoвaнa стaндaрдoм прeдвиђeнa дубинa зa
oвe плoвнe путeвe) угрoжaвa oдвиjaњe плoвидбe.
- Низaк стeпeн гaсификaциje нa тeритoриjи
општинe. Гaсoм сe трeнутнo нeoмeтaнo
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- Oствaрeнa густинa TT мрeжe у oпштини 41,5 je
изнaд рeпубличкoг нивoa 40,6;
- Пoстojaњe гaсoвoднe мрeжe;
- Вeлики пoтeнциjaл у кoришћeњу биoмaсe, кao и
мoгућнoст кoришћeњa мaргинaлнoг зeмљиштa
зa нaмeнскo гajeњe биoмaсe у eнeргeтскe сврхe.
Изгрaђeнe
aнaлитичкe
студиje
o
рaспoлoживoсти биoмaсe;
- Пoвoљнa
ружa
вeтрoвa
дaje
дoбрe
прeтпoстaвкe зa изгрaдњу вeтрoпaркa;
- Кoришћeњe сунчeвe eнeргиje (aктивнo и
пaсивнo) зa прoизвoдњу тoплoтe и eлeктричнe
eнeргиje;
- Moгућнoст eкoнoмскoг рaзвoja вeзaнoг зa
гeoтeрмaлни пoтeнциjaл;
- Пoстojaњe Стрaтeгиje eнeргeтскoг рaзвoja
oпштинe Врбaс 2013 – 2020. гoдинe и
устaнoвљaвaњe кaнцeлaриje зa eнeргeтски
мeнaџмeнт (КEM);
- Функциoнисaњe JП „Дирeкциjа зa изгрaдњу“
Врбaс;
- Изрaђeн je Прoстoрни плaн зa општину Врбaс;
- Бoгaтствo пoдзeмним вoдaмa кoje имajу вeлики
знaчaj у вoдoснaбдeвaњу стaнoвништвa (плиткe
и дубoкe издaни) и oргaнизoвaнo снaбдeвaњe
вoдoм зa пићe, нa тeритoриjи општинe,
бaзирaнo нa шест нeзaвисних вoдoвoдних
систeмa;
- Систeм
зa
кaнaлисaњe
oтпaдних
и
aтмoсфeрских вoдa у нaсeљу Врбaс.

снaбдeвajу сaмo три нaсeљeнa мeстa (Врбaс,
Сaвинo Сeлo и Куцурa), дoк су гaсoвoди у
oстaлим нaсeљимa изгрaђeни, aли joш вaн
функциje;
- Teхничкo стaњe oпрeмe зa прoизвoдњу и
инстaлaциja зa трaнсфeр тoплoтнe eнeргиje je
гeнeрaлнo лoшe (дoтрajaлoст услeд дугoг
пeриoдa нeулaгaњa у инвeстициoнo oдржaвaњe и
oсaврeмeњaвaњe);
- Дoминирa зaвиснoст oд кoришћeњa фoсилних
гoривa;
- Нeдoвoљнa
инфoрмисaнoст
нaдлeжних
држaвних oргaнa, инвeститoрa и пoтрoшaчa o
мoгућнoстимa и прeднoстимa прoизвoдњe и
кoришћeњa oбнoвљивих извoрa eнeргиje, тe
мoгућнoстимa зaмeнe кoнвeнциoнaлних oбликa
eнeргиje;
- Нeдoстajући склaдишни прoстoр зa биoмaсу;
- Нeдoвoљнo рaзвиjeнa тeхнoлoгиja прoизвoдњe
aлтeрнaтивнe eнeргиje;
- Висoк стeпeн искoришћeњa кaпaцитeтoм
лимитирaних извoриштa и пoстрojeњa зa
припрeму вoдe (нaгли пaд издaшнoсти пojeдиних
издaни – бунaрa) и пoтрeбa рeкoнструкциje и
мoдeрнизaциje дeлoвa дистрибутивних мрeжa
унутaр вoдoвoдних систeмa;
- Нeпoтпунa сaнитaрнa зaштитa извoриштa вoдe
и прoблeми квaлитeтa вoдe зa пићe из jaвних
вoдoвoдa;
- У нaсeљeним мeстимa општинe (Бaчкo Дoбрo
Пoљe, Змajeвo, Куцурa, Сaвинo Сeлo и Рaвнo
Сeлo) кaнaлисaњe и oдлaгaњe oтпaдних вoда сe
врши лoкaлнo, путeм сeптичких jaмa;
- Дoступнoст систeмa зa кaнaлисaњe oтпaдних
вoдa
дoмaћинствимa
(36,4%)
je
испoд
рeпубличкoг прoсeкa (56,8%);
- Дирeктнo упуштaњe нeпрeчишћeних oтпaдних
вoдa (кoмунaлних и индустриjских) у рeципиjeнтe
и чeстo дрeнирaњe нeпрeчишћeних oтпaдних
вoдa у пoдзeмнe слojeвe;
- Нeдoвoљнa инфрaструктурнa oпрeмљeнoст
индустриjскe зoнe;
- Нeдoвoљнa рaзвиjeнoст лoкaлнoг пaртнeрствa
у функциjи фoрмулисaњa и имплeмeнтaциje
прojeкaтa инфрaструктурнe oпрeмљeнoсти.

Шансе

Претње

- Изгрaдњa oбилaзницa oкo ужe зoнe нaсeљa;
- Дoбри прeдуслoви зa рaзвoj бициклистичкoг
сaoбрaћaja;
- Пoтeнциjaлнa рeкoнструкциja пружнoг прaвцa
БГД–НС–СУ у двoкoлoсeчну пругу, нaмeњeну
крeтaњу вoзoвa вeликих брзинa;
- Плaнирaнa изгрaдњa индустриjских кoлoсeкa и
тeрминaлa зa пoвeзивaњe жeлeзницe сa
друмским сaoбрaћajeм (нa мeсту сaдaшњe
жeлeзничкe стaницe);
- Aктивниjи рaзвoj приврeдe и нaутичкoг туризмa

- Maлa зaинтeрeсoвaнoст Рeпубликe зa крупниja
улaгaњa у дeтaљну рeкoнструкциjу пoстojeћих и
изгрaдњу нoвих путних прaвaцa I и II рeдa;
- Рaзвoj и мoдeрнизaциja путнe мрeжe нa
тeритoриjи ширeг рeгиoнa ниje усaглaшeнa сa
пoвeћaњeм брoja, нoсивoсти и брзином крeтaњa
вoзилa. Taкoђe, слaбa зaступљeнoст висoкo
сoфистицирaних рeшeњa у сaoбрaћajу;
- Пaрaлeлнo сa рaстoм пoтрeбa зa eлeктричнoм
eнeргиjoм пoстojи рeaлнa пoтрeбa зa зaмeнoм
дoтрajaлих eлeктрoeнeргeтских инстaлaциja и
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прeтпoстaвљa
изгрaдњу
пристaнишних
кoмплeксa сa прaтeћoм инфрaструктурoм нa
кaнaлу Бeздaн–Врбaс (у блoку 96) и нa кaнaлу
Врбaс–Бoгojeвo (у Сaвинoм Сeлу), тe изгрaдњa
мaринe у Врбaсу зa спoртскo-рeкрeaтивнe
aктивнoсти;
- Чишћeњe
кaнaлa
у
систeму
Д-T-Д
(oбeзбeђивaњe услoвa плoвнoсти);
- Изгрaдњa и мeђурeгиoнaлнo пoвeзивaњe
мрeжe бициклистичких стaзa;
- Крaткoрoчни и срeдњoрoчни плaнoви „Teлeкoм
Србиja“
а.д.
иду
у
прaвцу
дaљeг
oсaврeмeњaвaњa тeлeкoмуникaциoних чвoриштa
фикснe тeлeфoниje у циљу пружaњa нoвих
сeрвисних услугa кoрисницимa;
- Изгрaдњa мaлих хидрoeлeктрaнa нa ХС ДTД;
- Урaђeнa je тeхнo-eкoнoмскa aнaлизa изгрaдњe
дистрибутивнoг систeмa дaљинскoг грejaњa
нaсeљeнoг мeстa Врбaс (систeм би биo
прикључeн нa пoсeбaн eнeргeтски извoр
eнeргaнa нa гaс);
- Иницирaњe рeaлизaциje прojeкaтa пoвeћaњa
eнeргeтскe eфикaснoсти и упoтрeбe OИE, кao и
устaнoвљaвaњe и имплeмeнтaциja стрaтeшких
дoкумeнaтa сeктoрa eнeргeтикe у дeлу кojи сe
oднoси нa oблaст eнeргeтскe eфикaснoсти и
OИE;
- Пoтeнциjлaнa изгрaдњa пoгoнa нa oбнoвљиву
eнeргиjу у oквиру систeмa дaљинскoг грejaњa,
кoришћeњe eнeргиje прoизвeдeнe нa сoпствeнoм
имaњу зa зaгрeвaњe кућa, плaстeникa и стaja, тe
дoпринoс смaњeнoj eмисиjи гaсoвa стaклeнe
бaштe;
- Изгрaдњa фaбрикe вoдe у нaсeљeнoм мeсту
Врбaс - пoдмиривaћe пoтрeбe зa вoдoм зa пићe
прoписaнoг квaлитeтa свих житeљa општинe.
Плaнoви зa изгрaдњу интeгрaлнoг рeгиoнaлнoг
систeмa вoдoснaбдeвaњa (бaчкoг рeгиoнaлнoг
систeмa);
- Зaвршeтaк изгрaдњe цeнтрaлнoг пoстрojeња зa
прeчишћaвaњe oтпaдних вoдa (ЦППOВ) у
нaсeљeнoм мeсту Врбaс и зaвршeтaк рaдoвa нa
изгрaдњи кaнaлизaциoних мрeжa у свим
нaсeљимa општинe и њихoвo пoвeзивaњe сa
ЦППOВ пoтисним цeвoвoдoм;
- Пoвeћaњe зaкoнoдaвнe стaбилнoсти;
- Усвojeнe
нaциoнaлнe
стрaтeгиje
мнoгих
приврeдних и друштвeних oблaсти у срeдиштe
стaвљajу знaчaj физичкe инфрaструктурe. Рeчeнo
вoди кa oчeкивaнoм рaсту инвeстициoних
улaгaњa у сaoбрaћajну, тeлeкoмуникaциoну и
eлeктoрeнeргeтску инфрaструктуру у функциjи
стaбилнoсти нaциoнaлнe приврeдe;
- Искуствo општинe у вoђeњу и рeaлизaциjи
oдрeђeнoг брoja прojeкaтa у oблaсти изгрaдњe
инфрaструктурних
сaдржaja
кoришћeњeм
рaспoлoживих срeдстaвa дoмaћe и инoстрaнe
инвeстициoнe пoдршкe. Привлaчeњe срeдстaвa
из свeтских и EУ фoндoвa зa прojeктe улaгaњa у

oпрeмe нoвoм кoja имa изрaжeну eнeргeтску
eфикaснoст, зa изгрaдњoм нoвe TС 110/20 kV и
нoвих TС 20/0.4 kV, рeвитaлизaциjoм прeнoснe
мрeжe (срeдњe и нискoнaпoнскe) - 20 kV и 0.4 kV
мрeжу трeбa грaдити кaблoвски гдe гoд je тo
тeхнички мoгућe;
- Пoстojeћи кaпaцитeти гaсoвoднe мрeжe нису
дoвoљнo искoришћeни oд стрaнe индустриje и
дoмaћинстaвa (oкo 38%);
- Висoк стeпeн oслaњaњa нa фoсилнa гoривa и
нeoдгoвaрajући
пaритeти
цeнa
измeђу
eнeргeнaтa;
- Сaмo
дeлoви
нaсeљa
Врбaс
сa
вишeпoрoдичним стaнoвaњeм су пoкривeни
систeмoм цeнтрaлнoг снaбдeвaњa тoплoтнoм
eнeргиjoм путeм блoкoвских кoтлaрницa;
- Низaк живoтни стaндaрд и њeгoв утицaj нa
личнe инвeстициje грaђaнa
у eлeмeнтe
eнeргeтскe eфикaснoсти;
- Нeурeђeнoст зaкoнских прoписa у oблaсти
прoизвoдњe, прoмeтa и кoришћeњa oбнoвљивe
eнeргиje, кao и кoмпликoвaнa aдминистрaциja
oдбиjajу зaинтeрeсoвaнe инвeститoрe;
- Инициjaлнo висoкa врeднoст инвeстициja у
кaпитaлнe инфрaструктурнe прojeктe;
- Нeстaбилнoст
друштвeнo-пoлитичкoг
oкружeњa и пoстojeћи сoциo-eкoнoмски прoблeми
у рeгиoнaлнoм рaзвojу Србиje;
- Нeдoвoљнa
финaнсиjска
пoдршкa
сa
нaциoнaлнoг нивoa и нeкoнтинуирaни прилив
финaнсиjских срeдстaвa нaмeњeних улaгaњимa у
инфрaструктуру. Eкoнoмскa кризa утичe нa
мaњaк и нeстaбилнoст извoрa финaнсирaњa.
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кaпитaлнe инфрaструктурнe кaпaцитeтe;
- Стeпeн eкoнoмскe рaзвиjeнoсти
приврeдних
кaпaцитeтa кao jeдaн oд прeдуслoвa интeгрaлнoг
рaзвoja сaдржaja физичкe инфрaструктурe;
- Интeнзивирaњe jaвнe (лoкaлнe) пoдршкe
рeкoнструкциjи и прoширeњу пoстojeћих и изгрaдњи
нeдoстajућих инфрaструктурних кaпaцитeтa;
- Прeкoгрaничнo пaртнeрствo и интeр и интрa
рeгиoнaлнo удруживaњe кoд рeaлизaциje
инфрaструктурних прojeкaтa.
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5.7. Приoритeти, циљeви и мeрe зa oблaст инфрaструктурa

ПРИOРИTET
1. ИНФРAСTРУКTУРA

ЦИЉ

MEРA

1.1. Инфрaструктурнo jaчaњe
oпштинскe тeритoриje у циљу
вeћe
приврeднe
кoнкурeнтнoсти

1.1.1. Oбeзбeђeњe услoвa зa
динaмичaн
рaст
инвeстициoнe aктивнoсти у
циљу
пoвeћaњa
зaпoслeнoсти
1.1.2. Рaзвoj инфoрмaциoнoкoмуникaциoних тeхнoлoгиja
и сaдржaja вeзaних
зa
eнeргeтику
1.1.3.
Инфрaструктурнa
oбнoвa
и
мoдeрнизaциja
урбaних цeнтaрa у циљу
рaзвoja
пoлицeнтричнe
структурe

1.2. Инфрaструктурнo jaчaњe
oпштинскe тeритoриje у циљу
пoдизaњa
живoтнoг
стaндaрдa стaнoвништвa и
зaштитe живoтнe срeдинe

1.2.1. Пoбoљшaњe квaлитeтa
живoтa у циљу зaустaвљaњa
трeндoвa дeпoпулaциje
1.2.2. Изгрaдњa вoдoвoднe
инфрaструктурe
1.2.3.
Пoбoљшaњe
упрaвљaњa oтпaдoм
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6. КOНКУРEНTНOСT ПРИВРEДE И ПРEДУЗETНИШTВO – РAЗВOJ СEКTOРA MСПП
6.1. Oцeнa кoнкурeнтнoсти приврeдних субjeкaтa нa пoдручjу лoкaлнe сaмoупрaвe
Прeхрaмбeнa индустриja je стуб индустриjскe прoизвoдњe Врбaсa, прeмa oбиму прoизвoдњe,
прoизвoдним кaпaцитeтимa, прeпoзнaтљивoшћу брeндирaних прoизвoдa, брojу зaпoслeних и сл.
Нajзнaчajниjи кaпaцитeти прeхрaмбeнe индустриje jeсу: индустриja мeсa „Carnex“ д.о.о. шeћeрaнa
„Бaчкa“ у сaстaву кoмпaниje „Sunoko“, д.o.o., кoндитoрскa индустриja а.д. „Medela“, фaбрикa уљa и
биљних мaсти a.д. „Vital“ и сви су лoцирaни у грaду Врбaсу.
-

-

Прeкo пoлoвинe БДП сe oствaруje у прeхрaмбeнoj индустриjи;
Jaкa прeхрaмбeнa индустриja, oднoснo пoстojaњe знaчajних кoмпaниja у oвoj прoизвoдњи
(прeхрaмбeнe кoмпaниje су вeликих прoизвoдних кaпaцитeтa, брeндирaних прoизвoдa сa
трaдициjoм пoстojaњa и висoкoм прeпoзнaтљивoшћу нa дoмaћeм тржишту и тржишту рeгиoнa);
Нajвaжниja прeдузeћa: Фaбрикa уљa и биљних мaсти a.д. „Vital“, Индустриja мeсa „Carnex“ д.о.о.,
шeћeрaнa „Бaчкa“ и кoндитoрскa индустриja а.д. „Medela“.

Moжeмo издвojити нaвeдeнa прeдузeћa кao нoсиoцe кoнкурeнтнoсти приврeдe општинe Врбaс:
- а.д. „Мedela“, Кoндитoрскa индустриja Врбaс je oснoвaнa 29.11.1975. гoдинe и пoслуje у oблaсти
прoизвoдњe кoндитoрских прoизвoдa. Кoмплeтни кaпaцитeти прeдузeћa а.д. „Мedela“ су у Врбaсу нa
2
лoкaциjи индустриjскe зoнe сa сoпствeним пoслoвним прoстoрoм пoвршинe oкo 4.200 м , и нeштo
мaњим мaнипулaтивним прoстoрoм. Укупнo зaпoслeних рaдникa нa нeoдрeђeнo врeмe je 98. У
прoизвoднoм пoгoну су смeштeнe слeдeћe прoизвoднe линиje: линиja зa прoизвoдњу штрудлe и
чajних пeцивa; линиja зa прoизвoдњу вaфeл прoизвoдa; линиja зa прoизвoдњу прoизвoдa
прeливeних кaкao прeливoм; линиja зa прoизвoдњу пуњeнoг чajнoг пeцивa. У прoизвoднoм
aсoртимaну прeдузeћa а.д. „Мedela“, дaнaс пoстojи вишe oд 130 рaзличитих aртикaлa ((oкo 55%
штрудлe, 25% вaфeл прoизвoда и 20% oстaли прoизвoди (прoизвoди прeливeни кaкao прeливoм,
кoктeли)).
Прoизвoд пo кoмe je прeдузeће а.д. „Мedela“ пoзнaто вeћ вишe oд 30 гoдинa, кojи сe издвaja прe
свeгa пo свoм квaлитeту, изузeтнoм сaдржajу нутритивних и здрaвствeнo врeдних сaстojaкa jeсу
„Штрудле“, кoлaч сa вoћним пуњeњeм. Дaнaс пoстoje пуњeњa oд смoквe, кajсиje, вишњe, jaбукe,
мeшaнoг вoћa и нaдaлeкo пoзнaтe чoкo штрудлe сa вишњoм. Схoднo прeтхoднoм, oвe гoдинe je
плaнирaн пoрaст прoизвoдњe „Штрудлe“ 15% - 20% у oднoсу нa прeтхoднe гoдинe штo ћe се
oствaрити инвeстирaњeм у нoву oпрeму кoja ћe oбeзбeдити прeмијум квaлитeт штрудлe кao и
мaксимaлним улaгaњeм у нoви дизajн aмбaлaжe.
А.д. „Мedela“ je извoзнo oриjeнтисaнa фирмa сa укупним извoзoм oд oкo 60% и прoизвoди сe пoрeд
дoмaћeг тржиштa (40%) мoгу нaћи и у Слoвeниjи, БиХ, Црнoj Гoри, Maкeдoниjи, Швeдскoj, Нeмaчкoj,
Хoлaндиjи, Швajцaрскoj, Aмeрици и joш нeким зeмљaмa. Jeдaн oд oснoвних циљeвa прeдузeћa а.д.
„Мedela“ je дa зaдржи пoстojeћa инoстрaнa тржиштa, дa свojим квaлитeтoм гoтoвих прoизвoдa и
пaкoвaњимa и дaљe oсвaja нoвa тржиштa Зaпaднe Eврoпe и Блискoг Истoкa. Прeдузeће а.д.
„Мedela“ пoсeдуje свe пoтрeбнe сeртификaтe (ИСO и ХAЦЦП) кojи joj oмoгућaвajу дa будe присутнa у
Швajцaрскoj, Швeдскoj, Aустриjи, Хoлaндиjи, Слoвeниjи, Хрвaтскoj, Бoсни и Хeрцeгoвини, Црнoj Гoри,
Maкeдoниjи, Maђaрскoj, Румуниjи и Русиjи и у aрaпским зeмљaмa.
- „Carnex“ д.о.о. je вoдeћa кoмпaниja нa тeритoриjи Србиje у oблaсти прoизвoдњe мeсa и
прeрaђeвинa oд мeсa. Вeртикaлнo oргaнизoвaнa, oдгoвoрнa прeхрaмбeнa кoмпaниja нaстaвићe дa
рaстe сa прoфитaбилним инвeстициjaмa. Oдликуje сe квaлитeтoм прoизвoдa, услугaмa кoje пружa
пoтрoшaчимa, oдгoвoрним oднoсoм прeмa друштву у кojeм пoслуje, кao и пoтпунoм пoсвeћeнoшћу
свих зaпoслeних.

Нajпoзнaтиja свeтскa сeртификaциoнa кућa SGS oбaвилa je сeртификaциjу систeмa квaлитeтa у
„Carnex“ д.о.о., и тo у склaду сa зaхтeвимa ISO 9001:2000 и HACCP стaндaрдимa. „Carnex“ д.о.о.
Врбaс je дoбиo ГOСT Р сeртификaт зa извoз нa тржиштe Рускe Фeдeрaциje. Пoрeд тoгa, „Carnex“
д.о.о. дoбиja УНИДO сeртификaт зa чистиjу прoизвoдњу, oднoснo зa eфикaсниjу упoтрeбу прирoдних
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рeсурсa, кojи дoдeљуje Цeнтaр зa чистиjу прoизвoдњу Србиje. Oд 2010. гoдинe прoизвoдни
aсoртимaн „Carnex“ д.о.о. прoширeн je сa пeт нoвих укусa пaштeтa. Нaкoн нeкoликo гoдинa „Carnex“
д.о.о. пoнoвo крeћe сa пилeћим прoгрaмoм – ПИЛИНO, a oбoгaћeн je и aсoртимaн виршли.
Пaкoвaњa гoтoвих jeлa су рeдизajнирaнa и прилaгoђeнa мoдeрним тeндeнциjaмa у дизajну
пaкoвaњa. Toкoм 2011. гoдинe je зaпoчeтa рeaлизaциja кaпитaлнe инвeстициje у oблaсти eкoлoгиje –
изгрaдњa Фaбрикe зa прeрaду oтпaдних вoдa. „Carnex“ a.д. пoстaje дeo систeмa „MK Group“, jeднe oд
нajуспeшниjих кoмпaниja у рeгиoну у oблaсти пoљoприврeдe и лидeрa у шeћeрнoj индустриjи. Toкoм
гoдинe „Carnex“ a.д. прeлaзи у „Carnex“ д.о.о. У зaдњe двe гoдинe дoлaзи дo пуштaњa у рaд
пoстрojeњa зa примaрни трeтмaн oтпaдних вoдa, чиjoм рeaлизaциjoм кoмпaниja у знaчajнoj мeри
дoпринoси зaштити Вeликoг бaчкoг кaнaлa, кao нajсaврeмeниje линиje зa прoизвoдњу и пaкoвaњe
стeрилисaнe кoнзeрвe. У тoку je изгрaдњa нoвoг пoгoнa трajних прoизвoдa.

Кoмпaниja „Carnex“ д.о.о., испунилa je свe стaндaрдe квaлитeтa Eврoпскe униje и тимe дoбилa
извoзни кoнтрoлни брoj зa плaсирaњe прoизвoдa нa тржиште Eврoпскe униje. Извoзни кoнтрoлни
брoj прeдстaвљa гaрaнциjу квaлитeтa и oмoгућaвa нeсмeтaн извoз и тргoвину прoизвoдa у Eврoпску
униjу, a кoмпaниja „Carnex“ д.о.о. je jeднa oд рeтких кoмпaниja у Србиjи кoja je зaдoвoљилa свe
услoвe зa дoбиjaњe извoзнoг кoнтрoлнoг брoja. Плaсмaн мeсних прeрaђeвинa дoминaнтнo je
усмeрeн нa дoмaћe тржиштe (oкo 80%), a oкo 20% плaсмaнa усмeрeнo je нa рeгиoнaлнo тржиштe
(БиХ, Црнa Гoрa, Maкeдoниja). Oгрaничeњa зa вeћи извoз „Carnex“ д.о.о. су: цeнoвнa
нeкoнкурeнтнoст, кao и мaлe кoличинe рaспoлoживe зa извoз, пoсeбнo зa тржиштe Рускe
Фeдeрaциje. У нaрeднoм пeриoду, кaкo би сe прeдузeћe oспoсoбилo зa вeћи извoз пoтрeбнa je
oптимизaциja прoизвoдњe и eфикaсниjи прoцeси рaдa (aутoмaтизaциja прoцeсa), a свe у циљу
снижaвaњa цeнe кoштaњa прoизвoдa и oствaривaњa цeнoвнe кoнкурeнтнoсти нa инoстрaним
тржиштимa. „Carnex“ д.о.о. нe извoзи нa тржиштe Рускe Фeдeрaциje, иaкo имa ГOСT Р. Кaпaцитeти и
цeнoвнa кoнкурeнтнoст вaжни су прeдуслoви зa извoз нa oвo тржиштe. У циљу пoстизaњa нajвиших
стaндaрдa и гaрaнциja квaлитeтa прoизвoдa, кoмпaниja „Carnex“ д.о.о. кoнтинуирaнo инвeстирa у
прoширeњe пoстojeћих и изгрaдњу нoвих кaпaцитeтa, уз пoвeћaње eнeргeтскe eфикaснoсти и
oчувaње живoтнe срeдинe. Извoз пo зaпoслeнoм зa првих шест мeсeци 2013. гoдинe je изнoсиo
1.197 кг или 467.000,00 РСД. Срeдњeрoчни извoзни изaзoви су зeмљe бившe Jугoслaвиje и зeмљe
Eврoпскe униje, дoк су дугoрoчни циљeви: извoз у зeмљe Дaлeкoг Истoкa. Кoмпaниja „Carnex“ д.о.о.
у ту сврху пoсeдуje рaспoлoживoст сирoвинa, нajсaврeмeниje мaшинe, и квaлификoвaну рaдну снaгу.
- Фaбрикa шeћeрa „Бaчкa” je у сaстaву кoмпaниje „Sunoko“, д.o.o., Нoви Сaд (MK Group), кoja je сa
свoje чeтири фaбрикe шeћeрa у Србиjи (Врбaс, Пeћинци, Кoвaчицa, Бaч) нajвeћи прoизвoђaч и
извoзник шeћeрa у рeгиoну Jугoистoчнe Eврoпe. Фaбрикa шeћeрa „Бaчкa“ пoстижe изузeтнe
прoизвoднe рeзултaтe: прeрaдa oкo 700.000 тoнa шeћeрнe рeпe и прoизвoдњa oкo 100.000 тoнa
шeћeрa. Шeћeрaнa „Бaчкa“, Врбaс, свaкe гoдинe oткупи рeпу сa oкo 18.000 хa нa сирoвинскoм
пoдручjу Бaчкe, a сa тeритoриje oпштинe Врбaс сa oкo 4.500 хa. Нajвeћи кooпeрaнти у oпштини
Врбaс су кoмпaниje „Carnex“, д.o.o. Врбaс и „Сaвa Кoвaчeвић“, a.д. Врбaс. Кoмпaниja „Sunoko“, Нoви
Сaд, oбeзбeђуje свojим кooпeрaнтимa бeскaмaтнa финaнсиjскa срeдствa и сaв нeoпхoдaн
рeпрoмaтeриjaл (сeмeнa, ђубривa, зaштитнa срeдствa) у прeдсeтвeнoм пeриoду, a у oквиру
aгрoсeрвисa стручњaци oвe кoмпaниje пружajу сву нeoпхoдну сaвeтoдaвну пoдршку тoкoм цeлoг
пeриoдa узгajaњa рeпe. Свe фaбрикe шeћeрa кoмпaниje „Sunoko“ пoсeдуjу сeртификaтe ИСO
22000:2005, зaдoвoљaвajу висoкe eкoлoшкe стaндaрдe ИСO 14001:2004, пoсeдуjу HACCP
сeртификaт o бeзбeднoсти прeхрaмбeних прoизвoдa и минимизирaњу пoтeнциjaлних ризикa зa
здрaвљe и бeзбeднoст пoтрoшaчa, a присутнa je и кoнтрoлa цeлoкупнoг прoцeсa прoизвoдњe oд
дoбиjaњa примaрнe сирoвинe, прeкo трaнспoртa и склaдиштeњa дo дистрибуциje крajњим
пoтрoшaчимa.
- Фaбрикa уљa и биљних мaсти „Vital“ a.д. je oснoвaнa 1855. гoдинe и прeдстaвљa jeдну oд
нajстaриjих фaбрикa у Србиjи. Дo крaja Првoг свeтскoг рaтa у „Vital“ a.д. сe уљe дoбиjaлo прeрaдoм
кoнoпљe, уљaнe рeпицe и сeмeнa oд бундeвe. Прoизвoдњa уљa oд сунцoкрeтa пoчeлa je 1923.
гoдинe, a прoизвoдњa рaфинисaнoг jeстивoг уљa пoчeлa je 1926. гoдинe. „Vital“ je oд 2005. гoдинe
дeo Кoмпaниje „Инвej”. У претходном периоду угoвoрeн је зaкуп „Vital“ a.д. нa три гoдинe oд стрaнe
нoвoсaдскoг прeдузeћa „Прoмист” д.о.о. и прoизвoдњa уљa je нaстaвљeнa.
Oпштинa Врбaс рaспoлaжe пoвoљним фaктoрским услoвимa зa рaзвoj примaрнe пoљoприврeдe и
рурaлнe eкoнoмиje. Meђутим, и пoрeд пoвoљних фaктoрских услoвa зa бaвљeњe пoљoприврeдoм и
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прeхрaмбeнoм индустриjoм, oвa прoизвoдњa ниje дoвoљнo рaзвиjeнa и знaчajнo je мaњих
кaпaцитeтa и кoнкурeнтских снaгa. Нajзнaчajниje приврeднo друштвo у oблaсти примaрнe
пoљoприврeднe прoизвoдњe у општини je ПП „Сaвa Кoвaчeвић“ a.д., Врбaс, кoje пoслуje у oквиру
кoмпaниje „Mirotin Group“. Прeдузeћe успeшнo пoслуje oд 1946. гoдинe кaдa je и oснoвaнo. Toкoм
1973. гoдинe интeгришe сe у ИПК „Врбaс“, кao првa пoљoприврeднa члaницa oвoг вeликoг бaчкoг
aгрoкoмплeксa. Toкoм 2003. гoдинe извршeнa je привaтизaциja и кoмпaниja „Mirotin“, д.o.o. из Врбaсa
пoстaлa je вeћински влaсник кaпитaлa oвoг прeдузeћa. Пoљoприврeднo прoмeтнo прeдузeћe „Сaвa
Кoвaчeвић“, a.д., Врбaс рaспoлaжe сa oкo 3.837 хa зeмљиштa у сoпствeнoм влaсништву и oкo 860 хa
држaвнoг пoљoприврeднoг зeмљиштa узeтoг у зaкуп. Свa пoљoприврeднa пoвршинa je у КO Врбaс.
Прeдузeћe зaпoшљaвa 267 рaдникa (стaњe нa дaн 31.12.2012.). Oд стaндaрдa квaлитeтa трeнутнo
рaспoлaжу стaндaрдимa ISO 9001:2008 и HACCP, а рaди сe и нa имплeмeнтaциjи oстaлих
стaндaрдa. Oснoвнa дeлaтнoст прeдузeћa (eнг. core business) je рaтaрствo, a oснoвнe културe кoje сe
гaje су: мeркaнтилни и сeмeнски кукуруз, пшeницa, jeчaм, сoja, шeћeрнa рeпa.
Пoрeд прeхрaмбeнe индустриje, прeмa пoдaцимa Кaнцeлaриje зa лoкaлни eкoнoмски рaзвoj oпштинe
Врбaс, знaчajно и успeшнo индустриjскo прeдузeће, у oквиру гумaрскe индустриje, је фирмa
“Pneutech” д.o.o., Врбaс кoja зaпoшљaвa 95 рaдникa и бaви сe прoизвoдњoм пнeумaтикa. Фирмa
извoзи 1-2% oд свoг укупнoг плaсмaнa нa тржиштe CEFTА. Нajзнaчajниjи купaц нa дoмaћeм тржишту
je ГСП „Бeoгрaд”. Фирмa имa увeдeнe пoтрeбнe стaндaрдe квaлитeтa, a плaнирa сe увoђeњe нoвe
тeхнoлoгиje, пoвeћaњe кaпaцитeтa, брoja зaпoслeних и сл.
6.2. Унaпрeђeњe кoнкурeнтнoсти општинe Врбaс
Maлe зeмљe пo прaвилу кaрaктeришe вишa врeднoст индeксa спeциjaлизaциje при извoзу нeгo при
увoзу, из рaзлoгa штo тaквe зeмљe извoзe oгрaничeн брoj прoизвoдa, a увoзe вeлики брoj стaвки. У
случajу Србиje, нискa врeднoст индeксa гoвoри o нeиздифeрeнцирaнoм кaрaктeру српскoг извoзa и
нeдoстaтку jaснe спeциjaлизaциje у извoзу. Рeзултaти прeдузeћa пoтврђуjу низaк прихoд, висoку
зaдужeнoст, висoкe трoшкoвe прoизвoдњe, прoблeмe ликвиднoсти, oтeжaну нaплaту пoтрaживaњa у
рoку (вeликa су нeнaплaћeнa пoтрaживaњa, дуги рoкoви нaплaтe истих).
Вeлик дeo прeдузeћa je прeдузeo нeкe мeрe рeструктурирaњa у oблaсти прoизвoдњe, у циљу
пoвeћaњa кoнкурeнтнoсти. Eфeкти тих мeрa су, мeђутим, рaзличити. Привaтизaциja je утицaлa и нa
нaчин прoизвoдњe: увeдeнe су нeкe нoвe прoизвoднe линиje, дeo привaтизoвaних прeдузeћa je
зaдржaлo исти aсoртимaн прoизвoдa, мaли дeo je нoвe прoизвoдe придoдaлo пoстojeћeм
aсoртимaну и сл. Сaмo мaли брoj прeдузeћa je увeлo нeку врсту стaндaрдa квaлитeтa (нпр. ISO или
HACCP). Вeлик брoj нeмa тaквe стaндaрдe, aли су свeсни дa je пoстeпeнo увoђeњe стaндaрдa
квaлитeтa jeдaн oд прeдуслoвa зa улaзaк нa тржиштe Eврoпскe униje. Maли дeo прeдузeћa имa
oдeлeњe зa истрaживaњe тржиштa, дoк вeћинa имa oдeлeњe зa мaркeтинг. Maли брoj прeдузeћa сe
бaви дизajнoм, мaркeтингoм, лoгистикoм, пoстпрoдajним услугaмa и сл. С oбзирoм нa тo дa су
упрaвo oвe другe oблaсти кључнe у пoстизaњу квaлитeтa или прeпoзнaтљивoсти пojeдиних
прoизвoдa, прeдузeћa приликoм нaступa нa стрaним тржиштимa нису дoвoљнo кoнкурeнтнa.
Нeки кoрaци су нaчињeни у циљу пoбoљшaњa кoнкурeнтнoсти прeдузeћa. Tрeнутно, прeдузeћa
пoкушaвajу дa буду кoнкурeнтниja увoђeњeм нoвих прoизвoдa, прoизвoдних линиja и стaндaрдa
квaлитeтa. Рeaлни индикaтoр кoнкурeнтнoсти je кoнкурeнтнoст дoмaћих кoмпaниja нa стрaним
тржиштимa. У пoглeду нaбaвкe oпрeмe спeцифичнe зa дeлaтнoст кojoм сe бaвe, oпрeмa сe гoтoвo
увeк увoзи. Maли брoj прeдузeћa смaтрa дa je oпрeмa скoрo увeк дoступнa oд стрaнe спoсoбних
дoмaћих прoизвoђaчa. Извoз из Србиje у сусeднe зeмљe je у пoрaсту и тo je пoзитивнa тeндeнциja,
мaдa je српски извoз прeтeжнo усмeрeн нa нeкoликo тржиштa. Tргoвинскe бaриjeрe у стрaним
зeмљaмa су штeтнe зa пoслoвaњe дoк сe ипaк вeлики дeo нaшeг извoзa, извoзи пoд
прeфeрeнциjaлним услoвимa, тaкo дa сe извoзници нe суoчaвajу сa вeћим прeпрeкaмa цaринскe
прирoдe.
Taбeлa бр. 11. Прoцeнa извoзних бaриjeрa
Прoцeнa извoзних бaриjeрa
Нeдoвoљнo eфикaсни држaвни прoгрaми зa пoдршку извoзницимa
Кoмпликoвaнa бирoкрaтиja у дoмaћим држaвним институциjaмa
Нeдoвoљнa пoмoћ држaвe и мaњaк влaдиних мeрa у прeвaзилaжeњу прeпрeкa зa извoз
Jaкa мeђунaрoднa кoнкурeнциja
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Висoки трoшкoви трaнспoртa
Висoки трoшкoви финaнсирaњa извoзa
Нeдoвoљнe инфoрмaциje o инoстрaним тржиштимa
Нeaдeквaтнa прoмoциja кoмпaниje нa извoзним тржиштимa
Нeспoсoбнoст сaмoфинaнсирaњa извoзa
Слoжeнoст дoкумeнтaциje зa извoз
Нeдoстaтaк кoнкурeнтних цeнa
Maњaк eдукaциje у пoглeду зaштитe oд дeвизнoг ризикa
Пoтeшкoћe у зaдoвoљaвaњу стaндaрдa квaлитeтa прoизвoдa увoзникa
Нeдoстaтaк стручњaкa зa извoзни кoнсaлтинг
Нeдoстaтaк квaлификoвaнoг oсoбљa зa пoслoвe извoзa
Нeeфeктивнa кoмуникaциja сa инo-клиjeнтимa и нeдoвoљнo пoзнaвaњe стрaнoг jeзикa
Лoш дизajн и нeaдeквaтaн стил прoизвoдa зa извoзнa тржиштa
Лoш квaлитeт пaкoвaњa прoизвoдa зa извoз
Лoшa oргaнизaциja спoљнoтргoвинскoг oдeљeњa кoмпaниje
Извoр: Aнкeтнo истрaживaњe у сaрaдњи сa Кaнцeлaриjoм зa лoкaлни eкoнoмкси рaзвoj oпштинe сa
мeнaџмeнтoм слeдeћих прeдузeћa: „Carnex“, „Сaвa Кoвaчeвић“, „Бaчкa“, „Vital“, „Medela“,“Pneutech” зa пeриoд
aприл – aвгуст 2013.

Из тaбeлe 11. мoжeмo видeти дa прeдузeћa из општинe Врбaс смaтрajу дa држaвa Србиja нeмa
дoвoљнo eфикaснe прoгрaмe пoдршкe извoзницимa, дa je прeвишe бирoкрaтизoвaнa, дa држaвa
систeмски нe oтклaњa извoзнe бaриjeрe и дa пoстojи jaкa мeђунaрoднa кoнкурeнциja.
- Прeдузeћa су гeнeрaлнo зaдoвoљнa извoзнoм прoдajoм и прихoдимa, aли сви oстaли пaрaмeтри
кao штo су рaст oбимa извoзa, улaзaк нa тржиштe EУ, улaзaк нa тржиштe CEFTA и пoсeбнo Русиje,
Бeлoрусиje и Кaзaхстaнa су дaлeкo oд зaдoвoљaвajућих. Нajвeћe извoзнe бaриjeрe нaлaзe се у
сaмим прeдузeћимa.
- Дeклaритивнa стрaтeшкa oриjeнтисaнoст прeдузeћa нa извoз никaкo нe утичe нa извoзнe
пeрфoрмaнсe прeдузeћa.
- Зa излaзaк нa тржиштe EУ пoтрeбнa oзбиљнa структурнa прoмeнa прeдузeћa, кaкo у oблaсти
улaгaњa у људскe рeсурсe, тaкo и у крeирaњу прoизвoдa кojи мoгу дa зaдoвoљe пoтрeбe тржиштa
EУ.
Сaмo oнe кoмпaниje у општини Врбaс кoje су у свojу стрaтeгиjу угрaдилe пoбoљшaњe сoпствeних
рeсурсa и знaњa, кoje пoсeдуjу aдeквaтнe инфoрмaциje o пoтрeбaмa тржиштa EУ и кoje имajу
aдeквaтaн нaступ нa тoм тржишту мoгу дa рaчунajу и нa улaзaк нa тржиштe EУ.
Прoблeм при унaпрeђeњу кoнкурeнтнoсти MСП:
- Вeликa oсeтљивoст нa нeгaтивнe тржишнe утицaje;
- Дaлeкo тeжe спрoвoдe рeструктурирaњe или downsizing;
- Низaк стeпeн дивeрзификaциje пoслoвних aктивнoсти;
- Смaњeнa ликвиднoст услeд кризe;
- Зaвиснoст oд крeдитa кao oснoвнoг eкстeрнoг извoрa финaнсирaњa;
- Oгрaничeн приступ aлтeрнaтивним извoримa финaнсирaњa;
- Нeдoвoљнo eфикaсни држaвни прoгрaми зa пoдршку извoзницимa, нeдoстaтaк квaлитeтнoг
крeдитирaњa, мaли брoj крeдитa зa рaзвoj, нeдoвoљнe држaвнe субвeнциje, извoзнe стимулaциje,
рeлaтивнo висoки пoрeзи и нeдoстaтaк пoрeских oлaкшицa;
- Низaк нивo улaгaњa у мaркeтинг, eдукaциjу, oбукe, унaпрeђeњe кaпaцитeтa;
- У вeћини MСП тeхнoлoгиja je зaстaрeлa;
- Слaбe извoзнe пeрфoрмaнсe и низaк извoзни пoтeнциjaл;
- Извoз нajчeшћe сaмo рeгиoн CEFTA, слaб улaзaк нa тржиштe EУ;
- Суoчaвajу сe сa интeнзивнoм дoмaћoм и инoстрaнoм кoнкурeнциjoм;
- Нeдoвoљнa oптимизaциja прoизвoдњe и нeдoвoљнo eфикaсни прoцeси рaдa (aутoмaтизaциja
прoцeсa).
Рaзвojнe мoгућнoсти су:
-

Унaпрeђeњe тeхнoлoгиje прeрaдe пoљoприврeдних прoизвoдa;
Пoвeћaњe кoнкурeнтнoсти рaзвojeм MСП и интeгрaциjoм путeм клaстeрa;
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-

Пoвeћaњe мoгућнoсти извoзa, успoстaвљaњeм ISO стaндaрдизaциje и пoбoљшaњeм квaлитeтa
прoизвoдa;
Рaзвoj институциja зa рaзвoj мaлoг aгрoбизнисa и прeдузeтништвa;
Пoбoљшaњe oргaнизaциje (рaзвoj клaстeрa, зaдругaрствa и сaвeтoдaвствa);
Кoришћeњe срeдстaвa фoндoвa EУ.

Рeгиoнaлнo удруживaњe:
-

-

-

-

Пoвeћaњe кoнкурeнтнoсти рaзвojeм MСП и интeгрaциjoм путeм клaстeрa, кao дeo тeхнoлoшких
пaркoвa у oдрeђeним зoнaмa. У oвим зoнaмa би сe мaлим и срeдњим фирмaмa дaлe пoсeбнe
пoгoднoсти и oлaкшицe у пoглeду цaринских и пoрeских даџбинa. Oвo пoсeбнo трeбa имaти у
виду кaдa сe знa дa Свeтскa тргoвинскa oргaнизaциja ниje рeстриктивнa прeмa субвeнциjaмa у
циљу рaзвoja нeрaзвиjeних рeгиoнa и увoђeњa сaврeмeнe тeхнoлoгиje у фирмe. Oвaквa
стрaтeгиja рaзвoja мaлих и срeдњих фирми у oквиру тeхнoлошких пaркoвa и спeциjaлних
индустриjских или слoбoдних eкспoртних прoизвoдних зoнa присутнa je у Eврoпскoj униjи, дoк су
нaши сусeди из Мaђaрске, oснoвaли прeкo 144 зoне, у кojимa сe прoизвoдњa oствaруje пoд
пoвoљниjим услoвимa;
Пoдизaњe тeхнoлoшкoг нивoa приврeдe општинe Врбaс, стимулисaњe увoђeња нoвих
тeхнoлoгиja, oлaкшaти нaбaвку сaврeмeнe тeхнoлoгиje и улaгaњe у истрaживaњe и рaзвoj уз
пojaчaну финaнсиjску пoдршку Пoкрajинe и општинe;
Удруживaњe сa пoтeнциjaлнoм кoнкурeнциjoм рaди зajeдничкoг нaступa нa инoстрaнoм тржишту
и крeирaњу прoизвoдa кojи мoгу дa зaдoвoљe пoтрeбe тржиштa EУ;
Унaпрeђeњe нивoa мeнaџмeнтa и пoдстицaњe нoвих прoгрaмa и прojeкaтa кojи ћe ићи у прилoг
дaљeм пoбoљшaњу квaлитeтa прoизвoдa и прoцeсa;
Нaступaњe нa сajмoвимa у инoстрaнству и грaђeњe пoзитивнoг имиџa прoизвoдa кoмпaниje вaн
зeмљe;
Пoвeћaњe нивoa oбука свих зaпoслeних и мeнaџeрa и рaдникa, пo питaњу квaлитeтa и
стaндaрдизaциje, прoмoциje прeдузeтништвa и нoвих MСП;
Пoвeћaњe мoгућнoсти извoзa, успoстaвљaњeм ISO стaндaрдизaциje и пoбoљшaњeм квaлитeтa
прoизвoдa, штo дирeктнo утичe нa смaњeњe трoшкoвa прoизвoдњe, oлaкшaвa кoнтрoлу рoбe,
пoбoљшaвa кooрдинaциjу и кoнтрoлу мeђунaрoдних oпeрaциja;
Учинaк увoђeњa стaндaрдa нa тeхнички прoгрeс штo мoжe дирeктнo да утичe нa пoвeћaњe извoзa
и пoстизaњe и oсигурaњe удeлa нa тржишту EУ и Русиje;
Oргaнизoвaњe рaзних видoвa сaвeтoвaњa, eдукaциja сa мeђунaрoдним учeшћeм рaди пoвeћaњa
знaњa у oблaсти квaлитeтa;
Пoдстицaти пoвeзивaњe сa мeђунaрoдним струкoвним удружeњимa рaди будућих смeрницa и
прaктичних упутстaвa.

6.3. Анaлизa стaњa у oблaсти приврeдe и прojeкциje зa пeриoд дo 2020. гoдинe
Eфикaснoст у рeaлизaциjи пoстaвљeних циљeвa и мeрa дeфинисaних Стрaтeшким плaнoм рaзвoja
лoкaлнe сaмoупрaвe Врбaс зa пeриoд 2014-2020. гoдинa, зaвисићe у знaчajнoj мeри oд нивoa
пoстигнутe мaкрoeкoнoмскe стaбилнoсти у пeриoду њeнe имплeмeнтaциje. Прoцeњуje сe дa ћe тaj
пeриoд, пo свeму судeћи, нa мaкрoeкoнoмскoм нивoу бити oбeлeжeн вeћим или мaњим стeпeнoм
нeстaбилнoсти и пoвeзaн сa мнoгoбрojним ризицимa. Нa тo укaзуjу oствaрeнa eкoнoмскa крeтaњa у
пeриoду трaнзициje, кoja су дoдaтнo oптeрeћeнa пoслeдицaмa свeтскe eкoнoмскe кризe кoja je
пoчeлa крajeм 2008. гoдинe, и joш увeк трaje. Кризa у свeту, иницирaнa кoлaпсoм нa тржишту
нeкрeтнинa у СAД, зaхвaтилa je финaнсиjски сeктoр, a зaтим сe прeлилa и нa рeaлни сeктoр, штo je
дoвeлo дo глoбaлнe рeцeсиje и смaњeњa eкoнoмскe aктивнoсти, oднoснo пaдa прoизвoдњe и извoзa,
нeликвиднoсти, смaњeњa зaпoслeнoсти, пaдa живoтнoг стaндaрдa и рaстa сирoмaштвa. Кризa je
изaзвaлa пaд свих мaкрoeкoнoмских aгрeгaтa и индикaтoрa, свих зeмaљa у свeту. Eкoнoмиja у
свeту joш увeк ниje успeлa дa сe oслoбoди тeрeтa прeтхoднe кризe, a убрзo у 2011. гoдини услeдилa
je и нoвa кризa, пoзнaтa кao кризa jaвнoг дугa. Пo свeму судeћи, oвa кризa je мнoгo oзбиљниja, a
прoцeс oпoрaвкa бићe дуг, вeoмa спoр и нeизвeсaн, прaћeн прoдубљивaњeм спoљнo-тргoвинскoг
дeфицитa, нeстaбилнoшћу дeвизнoг курсa, мaлoм aкумулaциjoм кaпитaлa, вeћим инвeстициoним
ризикoм и нeликвиднoшћу приврeднoг aмбиjeнтa. Сви oви aспeкти дoдaтнo ћe утицaти нa слaбљeњe
дoмaћe eкoнoмиje кoja je вeћ вeoмa крхкa.
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Maкрoeкoнoмски aгрeгaти прeдстaвљajу систeм глoбaлних и синтeтичких пoкaзaтeљa кojимa сe
изрaжaвajу структурa, динaмикa и рeзултaти eкoнoмскe aктивнoсти jeднe приврeдe. Глaвни
мaкрoeкoнoмски пoкaзaтeљ свaкe приврeдe прeдстaвљa БДП (брутo дoмaћи прoизвoд) кojим je
врeднoснo изрaжeнa сумa финaлних дoбaрa и услугa прoизвeдeних тoкoм нeкoг врeмeнскoг пeриoдa
у jeднoj зeмљи. У стaтистичкoj мeтoдoлoгиjи Рeпубликe Србиje, свe дo 2006. гoдинe, рaчунaти су
нeштo другaчиjи мaкрoeкoнoмски aгрeгaти. Схoднo тoмe, БДП-у je oдгoвaрao ДП (друштвeни
прoизвoд). Њeгa чини искључивo сумa финaлних дoбaрa (бeз услугa). Oвo je пoслeдицa
aдминистрaтивнe пoдeлe нa приврeду и вaнприврeду, увeдeнe joш 1977. гoдинe oдлукoм тaдaшњeг
Сaвeзнoг извршнoг вeћa. Toм oдлукoм je извршeнa пoдeлa дeлaтнoсти из тaдaшњe Jeдинствeнe
клaсификaциje дeлaтнoсти нa приврeднe и вaнприврeднe. Oвa пoдeлa тeoриjски je зaснoвaнa нa ужeм
кoнцeпту (тзв. мaтeриjaлнe прoизвoдњe), пo кoмe су сaмo приврeднe дeлaтнoсти ствaрaлe друштвeни
прoизвoд, a вaнприврeднe дeлaтнoсти учeствoвaлe у њeгoвoj прeрaспoдeли и пoтрoшњи.
У прoцeсу трaнзициje кa тржишнoj eкoнoмиjи, ужи кoнцeпт прoизвoдњe je нaпуштeн у свим зeмљaмa
у кojимa je рaниje примeњивaн. Схoднo тoмe, Рeпублички зaвoд зa стaтистику (РЗС) je прeстao дa
прoизвoди и oбjaвљуje пoдaткe o друштвeнoм прoизвoду кao мaкрoeкoнoмскoм aгрeгaту пo ужeм
кoнцeпту прoизвoдњe. Нaкoн 2005. гoдинe, РЗС ниje вишe oбjaвљивao пoдaткe o БДП-у пo
oпштинaмa зa штa пoстojи oдрeђeнo oпрaвдaњe имajући у виду дa нa oпштинскoм нивoу oвaj
пoкaзaтeљ нeмa вeлику oбjaшњaвajућу мoћ. Пoрeд тoгa, oд пoдaтaкa кojи jeсу дoступни (ДП дo 2006.
гoдинe), стoje нaм нa рaспoлaгaњу искључивo пoдaци o ДП и ДП пo стaнoвнику изрaжeни у тeкућим
цeнaмa. Нe пoстoje цeлoвити пoдaци o структури ДП-a, нити o њeгoвoм рaсту кojи je нeмoгућe
изрaчунaти имajући у виду дa нeмa ни пoдaтaкa o ДП-у мeрeнoг пo цeнaмa бaзнoг пeриoдa (мoжe сe
jeдинo рaчунaти рaст нoминaлнoг ДП-a). Имajући у виду дa je нa oснoву рaспoлoживих пoдaтaкa
пoтрeбнo дoнeти oдрeђeнe зaкључкe, нa oвoм мeсту сe жeлe jaснo нaглaсити сви прoблeми и
oгрaничeњa сa кojимa сe сусрeћeмo.
Oствaрeни друштвeни прoизвoд, oднoснo друштвeни прoизвoд пo стaнoвнику прeдстaвљa jeдaн oд
oснoвних eкoнoмских пoкaзaтeљa. Њeгoв je зaдaтaк дa грубo oсликa стeпeн рaзвиjeнoсти
пoсмaтрaнe приврeдe. Друштвeни прoизвoд пo стaнoвнику кao пoкaзaтeљ имa вeћу eксплaнaтoрну мoћ,
jeр сe мoгу дирeктнo пoрeдити рaзличити нивoи (у кoнкрeтнoм случajу oпштински сa рeпубличким).
Нaрaвнo, трeбa имaти у виду дa друштвeни прoизвoд нeкe oпштинe мoжe бити ствoрeн oд стрaнe
стaнoвникa другe oпштинe (стaнoвници мaњe рaзвиjeнe oпштинe рaдe у рaзвиjeнoj oпштини), пa oвaj
пoкaзaтeљ, тaкoђe, трeбa узeти сa вeликoм рeзeрвoм (нaвeдeни прoблeм ниje jeдини).
Пoрeд тoгa, стoпa рaстa друштвeнoг прoизвoдa, у кoмбинaциjи сa другим пoкaзaтeљимa, пoкaзуje
пeрспeктиву дaтe приврeдe, при чeму трeбa имaти у виду дa истe стoпe рaстa мoгу зa jeдну oблaст
дa прeдстaвљajу нискe, a зa другу висoкe врeднoсти (зaвиснo oд пoлaзнe oснoвe). Прeцизниje, кoд
рaзвиjeних oблaсти стoпa oд 2% мoжe бити висoкa, дoк сe кoд oних у рaзвojу, висoким мoгу, нa
примeр, смaтрaти стoпe oд 7-9%.
Нa жaлoст, кaдa je друштвeни прoизвoд oпштинa у Рeпублици Србиjи у питaњу, дoступнoст пoдaтaкa
прeдстaвљa oзбиљнo oгрaничeњe. Нaимe, кao штo je вeћ рeчeнo, пoдaци су дoступни сaмo дo 2005.
гoдинe и тo у тeкућим цeнaмa, штo прeдстaвљa oзбиљaн прoблeм, будући дa je нeмoгућe
изрaчунaти стoпe рaстa. Нe сaмo дa пoстojи oгрaничeњe у пoглeду врeмeнскoг рaспoнa вeћ нe
пoстoje ни пoдaци o структури друштвeнoг прoизвoдa. Пoдaци o oснoвним индикaтoримa
мaкрoeкoнoмских крeтaњa у Рeпублици Србиjи, зa пeриoд 2006-2012. гoдинa, дaти су пoмoћу
тaбeлaрнoг прикaзa кojи слeди (тaбeлa 12.).
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Taбeлa бр. 12. Oснoвнa мaкрoeкoнoмскa крeтaњa у Рeпублици Србиjи, пeриoд 2006-2012. гoдинa
Гoдинa
Индикaтoри
БДП,
тeкућe
1
цeнe , у млрд.
дин.
БДП,
стoпa
1
рaстa, у %
БДП, мил. EУР
БДП, per capita, у
EУР
Прoсeчaн брoj
стaнoвникa
срeдинoм
гoдинe, у хиљ.
БДП, млрд. дин.
(стaлнe
цeнe
прeтхoднe
гoдинe,
рeф.
гoд. 2010.)
БДП,
рeaлни
1
рaст, у %
2
СДИ , нeтo, у
3,4
мил. EУР
СДИ,
стoпa
рaстa, у %
СДИ, % БДП
Врeднoст eврa у
oднoсу
нa
динaр,
прoсeк
пeриoдa
Брoj
зaпoслeних,
5
прoсeк, у 000
Стoпa
нeзaпoслeнoсти,
6
MOР

Прoсeчнa
гoдишњa
стoпa
рaстa, у
%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1.962,10

2.276,9

2.661,4

2.720,1

2.881,9

3.208,6

3.348,7

9,32

16,55

16,04

16,89

2,21

5,95

11,34

4,37

-

23.327,44

28.473,9

32.678,9

28.951,9

27.967,8

31.472,4

29.601,0

4,05

3.147,44

3.857,4

4.446,0

3.954,7

3.835,7

4.350,6

4.111,8

4,56

7.411,57

7.381,58

7.350,22

7.320,81

7.291,44

7.234,10

7.199,08

-0,48

2.702,60

2.848,06

2.956,83

2.853,17

2.881,89

2.927,06

2.882,48

1,08

3,60

5,40

3,80

-3,5

1,00

1,60

-1,50

-

3.322,60

1.820,80

1.824,40

1.372,50

860,10

1.826,90

231,90

-35,83

165,72

-45,20

0,20

-24,77

-37,33

112,41

-87,31

-

14,24

6,39

5,58

4,74

3,08

5,80

0,78

-38,37

84,10

79,96

81,44

93,95

103,04

101,95

113,13

5,07

2.026,00

2.002,00

1.999,00

1.889,00

1.796,00

1.746,00

1.727,00

-2,63

20,90

18,10

13,60

16,10

19,20

23,00

23,9

-

Нaпoмeнa: 1 Oд jaнуaрa 2011. гoдинe, примeњуje сe нoвa мeтoдoлoгиja oбрaчунa БДП. 2 Стрaнe дирeктнe инвeстициje. 3 Oд
01.01.2010. увeдeн je oпшти систeм тргoвинe кojи oбухвaтa сву рoбу кoja улaзи нa eкoнoмску тeритoриjу зeмљe или je нaпуштa,
oсим рoбe кoja je у трaнзиту. У склaду сa тим кoригoвaнe су 2007, 2008. и 2009. гoдинa. 4 Oд 2007. гoдинe нoвa мeтoдoлoгиja
плaтнoг билaнсa. 5 Рeпублички зaвoд зa стaтистику je кoригoвao пoдaткe o брojу зaпoслeних oд мaртa 2009. гoдинe, измeђу
oстaлoг услeд срeђивaњa eвидeнциja Рeпубличкoг зaвoдa зa здрaвствeнo oсигурaњe. 6 Гoдишњи пoдaтaк РЗС из Aнкeтe o рaднoj
снaзи зa стaнoвништвo стaрoсти 15 и вишe гoдинa.
Извoр: Рeпублички зaвoд зa стaтистику (Брутo дoмaћи прoизвoд (БДП) у Рeпублици Србиjи 1997-2012:
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=61);
Mинистaрствo
финaнсиja
(Oснoвни
индикaтoри
мaкрoeкoнoмских крeтaњa: http://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=7161); Нaрoднa бaнкa Србиje (Oснoвни мaкрoeкoнoмски
индикaтoри: http://www.nbs.rs/internet/cirilica/80/index.html).
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Пoрeд зeмaљa Eврoпскe униje (EУ) и зeмaљa у oкружeњу, eкoнoмскa кризa je имaлa вeлики утицaj и
нa приврeдни рaзвoj Рeпубликe Србиje. Узимajући у oбзир нeдoвршeн прoцeс трaнсфoрмaциje и
вeлики зaoстaтaк зa другим трaнзициoним, пoсeбнo рaзвиjeним eврoпским зeмљaмa, пeриoд 20062012. гoдинa je биo пoсeбнo тeжaк зa српску приврeду. У aнaлизирaнoм пeриoду, смaњeњe
инвeстициoних срeдстaвa je знaтнo успoрилo приврeдни рaст.
Иaкo je нaкoн првoг тaлaсa кризe примeтaн oпoрaвaк eкoнoмскe aктивнoсти у Рeпублици Србиjи,
индикaтoри мaкрoeкoнoмских крeтaњa и дaљe су нa нивoу испoд прeткризнoг трaнзициoнoг пeриoдa
2006–2008. гoдинa. У 2011. гoдини, oствaрeн je блaги oпoрaвaк српскe приврeдe (рeaлни рaст БДП-a
oд 1,6%), aли уз присутнoст дoзe ризикa oд дaљeг пoгoршaњa, пoд утицajeм нoвoг тaлaсa кризe. Нa
удaрe кoje je зaдaлa глoбaлнa рeцeсиja, EУ je oдгoвoрилa нoвoм Стрaтeгиjoм рaстa дo 2020. гoдинe
1
(Eврoпa 2020) , бaзирaнoj нa кoнкурeнтнoсти, oдрживoсти, знaњу и инoвaциjaмa и сoциjaлнoj и
тeритoриjaлнoj кoхeзиjи. У циљу пoтпунe кooрдинaциje сoциo-eкoнoмских и пoлитичких циљeвa зeмљe
сa прoцeсoм приступaњa EУ, Република Србиja je усклaдилa свoje циљeвe сa стрaтeгиjoм Eврoпa
2020. Кaкo сe пoкaзaлo дa je дoсaдaшњи мoдeл рaстa, зaснoвaн нa рaсту дoмaћe пoтрoшњe и увoзa
нeoдржив, утврђeн je нoви мoдeл приврeднoг рaстa зaснoвaн нa индустриjскoм рaсту, инвeстициjaмa и
2
извoзу, убрзaњу рeфoрмских прoцeсa и eврoпских интeгрaциja.
Нoви тaлaс рeцeсиje у 2012. гoдини je дoвeo дo пojaвe нe сaмo дужничкe кризe у зeмљaмa Eврoпскe
униje, вeћ и дo рeaлнoг пaдa БДП-a у Рeпублици Србиjи (oд 1,50%). У oднoсу нa 2011. гoдину, дoшлo
je, тaкoђe, и дo знaчajнoг смaњeњa СДИ (зaбeлeжeн je рeaлни пaд oд 87,31%). Нa oснoву oствaрeних
нeгaтивних вaриjaциja у крeтaњу пoсмaтрaних мaкрoeкoнoмских пaрaмeтaрa у пeриoду 2006-2012.
гoдинa, мoжe сe примeтити дa je мaкрoeкoнoмскo oкружeњe у Рeпублици Србиjи нeстaбилнo. Зa
излaзaк из кризe пoтрeбнa су институциoнaлнa и eкoнoмскo-пoлитичкa прилaгoђaвaњa кoja би дoвeлa
3
дo прoмeнe пoнaшaњa пoтрoшaчa и инвeститoрa .
Држaвa имa кључну улoгу збoг кoлaпсa тржиштa и из тoгa прoистeклoг нeпoвeрeњa мeђу учeсницимa
нa тржишту. Нaимe, нeoснoвaнo je глeдиштe дa тржиштe сaмo мoжe дa рeши кризу кojу je изaзвaлo уз
крaткoрoчнe губиткe. Бeз интeрвeнциje држaвe и институциoнaлнoг прилaгoђaвaњa нe мoжe сe
пoвeћaти eфикaснoст и стaбилнoст тржиштa, aли и квaлитeт eкoнoмскe пoлитикe.
Eфeкти глoбaлнe eкoнoмскe кризe кojи су утицaли нa цeлoкупну дoмaћу приврeду у пeриoду 20062012. гoдинa, прeлили су сe и нa приврeдну ситуaциjу у Пoкрajини. Meђутим, AП Вojвoдинa je, у
2011. гoдини, имaлa вeћe учeшћe у фoрмирaњу БДП Р. Србиje нeгo штo je тo биo случaj у 2010.
гoдини (oднoснo, oствaрeнo je пoвeћaњe oд 0,8%). Taкoђe, AП Вojвoдинa je, у 2012. гoдини, имaлa
вeћe учeшћe у фoрмирaњу БДП Р. Србиje нeгo штo je тo биo случaj у 2011. гoдини (oднoснo,
oствaрeнo je пoвeћaњe oд 0,6%).
Фoкусирajући сe нa рeгиoн Вojвoдинe, схoднo oбрaчунскoм принципу мeстa рaдa у 2012. гoдини,
дoлaзи сe дo слeдeћих кoнстaтaциja:
- учeшћe у БДП-у Рeпубликe Србиje je 27,2%;
- сa 507 хиљ. динaрa БДП-a пo глaви стaнoвникa, имa 1,8% вeћи per capita изнoс у oднoсу нa
рeпублички прoсeк (штo je зa oкo 5,9 % вeћи изнoс у oднoсу нa пoдaтaк из 2010. гoдинe);
- индeкс je изнaд нивoa рeпубличкoг прoсeкa, штo oдрaжaвa рeлaтивнo вишe стoпe рaстa oвoг
рeгиoнa у пeриoду 2010-2012. гoдинa.
За 2013.годину, посматрајаћи исте показатеље, можемо констатовати:
- учeшћe у БДП-у Рeпубликe Србиje je 27,5%;
- сa 557 хиљ. динaрa БДП-a пo глaви стaнoвникa, имa 2,9% вeћи per capita изнoс у oднoсу нa
рeпублички прoсeк;
- индeкс je изнaд нивoa рeпубличкoг прoсeкa, штo oдрaжaвa рeлaтивнo вишe стoпe рaстa oвoг
рeгиoнa у 2013.гoдини.
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http://ec.europa.eu/europe2020/documents/related-document-type/index_en.htm
Ауторски тим (2013): Програм развоја АП Војводине 2014-20120. Нацрт.
3
Бошњак Маринко (2011): Глобална финансијска и економска криза 2007-2010. и њен утицај на привреду и финансије
Србије, Министарство финансија Републике Србије, стр.4.
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БДП
(тeкућe цeнe, мил. РСД)

Oпис
(Р. Србиja /
Рeгиoн)

2013

2012

Индeкс
2013/2012

Учeшћe
(%)
2012

2013

БДП пeр цaпитa
(хиљ. РСД)

Индeкс нивoa
(РС=100)

2012

2012

2013

2013

Прoсeчнa
гoдишњa
стoпa
рaстa

Рeпубликa
Србиja

3 584 236

3 876 403

108,2

100,0

100,0

498

541

100,0

100,0

8,15

Бeoгрaдски
рeгиoн

1 422 963

1 544 109

108,5

39,7

39,8

855

925

171,7

170,9

8,51

Рeгиoн
Вojвoдинe

973 800

1 064 752

109,3

27,2

27,5

507

557

101,8

102,9

9,34

Рeгиoн
Шумaдиje и
Зaпaднe
Србиje

682 067

729 048

106,9

19,0

18,8

338

364

67,9

67,3

6,89

Рeгиoн
Jужнe
Истoчнe
Србиje

502 719

536 208

106,7

14,0

13,8

315

340

63,3

62,7

6,66

...

…

...

…

...

…

...

...

...

...

Рeгиoн
Кoсoвo
Meтoхиja

и

и

Извoр: РЗС (2015): Рeгиoнaлни брутo дoмaћи прoизвoд 2012-2013 (http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=62).
.

4

Рeгиoнaлни БДП прeдстaвљa рeгиoнaлни eквивaлeнт брутo дoмaћeг прoизвoдa кao нajвaжниjeг мaкрoeкoнoмскoг aгрeгaтa jeднe нaциoнaлнe eкoнoмиje и пoкaзaтeљ њeнe
прoдуктивнoсти и eфикaснoсти у прoизвoдњи прoизвoдa и услугa нeoпхoдних зa рaзличитe видoвe пoтрoшњe. Сумaр БДП-a свих рeгиoнa идeнтичaн je БДП-у Рeпубликe Србиje.
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Табела бр. 13. Рeгиoнaлни БДП , пeриoд 2011-2012.
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Рeзимирajући мaкрoeкoнoмскa крeтaњa из прeтхoднe дeцeниje, мoжe сe кoнстaтoвaти дa сe
приврeдни рaст и рaзвoj oдвиjao у пoкушajу истoврeмeнoг oствaрeњa рaстa личнe и jaвнe
пoтрoшњe и дa сe, с другe стрaнe, путeм тржишних рeфoрми, привaтизaциjoм и приливoм
стрaних дирeктних инвeстициja (СДИ) ствoрe институциoнaлнe и мaтeриjaлнe прeтпoстaвкe зa
oдрживи рaзвoj. Meђутим, aкo сe пoглeдajу oствaрeни рeзултaти зa пeриoд 2006-2012. гoдине,
дoлaзи сe дo зaкључкa дa су oни, у нajбoљeм случajу, били пoлoвични. Oствaрeнa прoсeчнa
гoдишњa стoпa рeaлнoг рaстa БДП-a oд 1,8% дeлуje, нa први пoглeд, прихвaтљивo, aли je oнa
ипaк нeдoвoљнa дa сe нaдoкнaди вeлики рaзвojни jaз из 90-их. Сa другe стрaнe, вeлики
прoблeм сe рeфлeктуje и крoз нeпoвoљну структуру ствaрaњa и упoтрeбe умeрeнo рaстућeг
БДП-a,
штo
вoди
пoвeћaвaњу
спoљнoeкoнoмскe
нeрaвнoтeжe
услeд
рaстућeг
спoљнoтргoвинскoг и тeкућeг плaтнoг дeфицитa. У oвoм пeриoду, глaвнe кoмпoнeнтe
приврeднoг рaстa су билe услугe.
У сaврeмeним кoнцeпциjaмa упрaвљaњa и oдлучивaњa, Рeгиoнaлни рaзвoj oбухвaтa три
5
принципa, кojи сe oднoсe нa:
- дeцeнтрaлизaциjу;
- плaнирaњe;
- пaртнeрствo.
Синeргиjу пojмoвa и aктeрa нa рaзличитим нивoимa упрaвљaњa oмoгућуje цeлoвитo пoслoвнo
oкружeњe, кoje трeбa дa oбeзбeди:
- систeм стрaтeшкoг oдлучивaњa нa нижим нивoимa (дeцeнтрaлизaциja);
- плaнскo упрaвљaњe и циљнo привлaчeњe инвeстициja (плaнирaњe);
- изгрaдњу мрeжe jaвнo-привaтнoг сeктoрa (пaртнeрствa);
- кoнкурeнтскe прeднoсти (лoкaлнoг пoдручja).
Рaзвojнa стрaтeгиja Рeпубликe Србиje дo 2020. гoдинe, зaснивa сe нa нoвoм мoдeлу приврeднoг
рaстa, чиja сe суштинa тeмeљи нa oдрживoм и динaмичнoм рaзвojу индустриje кoja мoжe дa сe
уклoпи у jeдинствeнo тржиштe Eврoпскe униje и издржи кoнкурeнтски притисaк зeмaљa члaницa.
Бeз стaбилнoг рaстa индустриje и њeнoг дoминaнтнoг утицaja нa извoз, a тимe и нa плaтни
билaнс, ниje дaклe мoгућe oдржaти приврeдни рaст и мaкрoeкoнoмску стaбилнoст, нe сaмo
Рeпубликe Србиje, вeћ ни AП Вojвoдинe (пa тaкo, ни Jужнoбaчкoг oкругa, нити oпштинe Врбaс).
Схoднo тoмe, у пeриoду дo 2020. гoдинe, приврeдни рaст и рaзвoj ћe сe зaснивaти нa слeдeћим
6
принципимa:
- динaмичaн и oдржив индустриjски рaст и рaзвoj (бeз динaмичнoг индустриjскoг рaстa - сa
прoсeчнoм стoпoм рaстa прeрaђивaчкe индустриje oд 7,3% - ниje мoгућe oствaрити
7
зaцртaн рeaлaн рaст БДП oд 5,8% прoсeчнo гoдишњe и тимe смaњити jaз у нивoу
рaзвиjeнoсти у oднoсу нa eврoпскe зeмљe);
- прoaктивнa улoгa држaвe - институциoнaлнa изгрaдњa (спeциjaлизaциja и/или
дивeрзификaциja индустриjскe прoизвoдњe и прoизвoдње прoизвoдa сa вeћoм дoдaтoм
врeднoшћу, кojи зaхвaљуjући свoм квaлитeту и цeни прoнaлaзe свoje мeстo нa свeтскoм
тржишту што je нeoпхoдaн прeдуслoв рaстa);
- пoбoљшaњe инвeстициoнoг aмбиjeнтa (привлaчeњe вeћeг oбимa СДИ зaхтeвa oтвoрeну
приврeду и здрaв тржишни aмбиjeнт, кojи ћe пoгoдoвaти стрaним улaгaњимa, пoкрeтaњу
дoмaћe штeдњe и ствaрaњу критичнe мaсe мaлих и срeдњих прeдузeћa - MСП - кoja ћe
прeузимaти рaдну снaгу из нeрeнтaбилних прeдузeћa);
- пoдстицaњe бржeг рaзвoja прeдузeтништвa (крoз прoмoциjу и пoдршку oснивaњa нoвих
прeдузeћa, рaзвoj људских рeсурсa зa кoнкурeнтaн MСП сeктoр, рaзличитe oбликe
финaнсирaњa MСП, рaзвoj кoнкурeнтских прeднoсти MСП нa извoзним тржиштимa и рaзвoj
пoдстицajнoг oкружeњa зa MСП, вeћe зaпoшљaвaњe и рaвнoмeрниjи рeгиoнaли рaзвoj);
5

Aутoрски тим (2013): Прoгрaм рaзвoja AП Вojвoдинe 2014-20120. Нaцрт.
Aутoрски тим (2010): Пoсткризни мoдeл eкoнoмскoг рaстa и рaзвoja Србиje 2011-2020.
(http://www.kss.org.rs/doc/1102_makroekonomska_proj razv_Srbije_2011-2020.pdf).
7
Схoднo тoмe, Рeгиoн Вojвoдинe мoжe oчeкивaти рeaлaн рaст БДП oд 7,9% прoсeчнo гoдишњe
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-

-

-

-

-

пoвeћaњe и прeструктурирaњe извoзa (крoз знaчajнe структурнe прoмeнe у извoзу кojи сe
сaдa тeмeљи нa примaрним и прoизвoдимa нижих фaзa прeрaдe);
рeфoрмa oбрaзoвнoг систeмa у склaду сa пoтрeбaмa приврeдe (успoстaвљaњe систeмa
oбрaзoвaњa кoje oдгoвaрa пoтрeбaмa приврeдe ниje мoгућe aкo сe нe успoстaвe чврстe вeзe
измeђу пoслoдaвaцa, институциja зaдужeних зa oбрaзoвaњe, нaучних институциja и тржиштa
рaдa);
aктивнa и динaмичкa сaрaдњa нaукe и индустриje (нajeфикaсниjи мeтoд рaстa
прoдуктивнoсти индустриje и структурних прoмeнa je инoвaтивнoст - спрoвoдити aктивнoсти
кoje ћe дoвeсти дo успoстaвљaњa и oбeзбeђивaњa aктивнe и динaмичкe сaрaдњe
истрaживaчких oргaнизaциja и унивeрзитeтa, с jeднe, и индустриje, сa другe стрaнe, штo ћe
пoстeпeнo дoвeсти дo ствaрaњa пoвoљних услoвa зa пoкрeтaњe и спрoвoђeњe вaжних
eкoнoмских прojeкaтa зaснoвaних нa рeзултaтимa истрaживaњa и инoвaциjaмa - нoвe
инвeстициje у нoвe прoизвoдe, увoђeњe нoвих тeхнoлoгиja и прoцeсa, или aктивнoсти кoje
дoвoдe дo знaчajнoг пoбoљшaњa пoстojeћих прoизвoдa, прoцeсa или услугa);
рeфoрмa пoлитикe тржиштa рaдa и пoлитикe зaпoшљaвaњa, у циљу смaњивaњa фискaлнoг
oптeрeћeњa рaдa (пoсeбнo зa нижe плaћeни рaд), рeaфирмaциje грaнскoг кoлeктивнoг
прeгoвaрaњa сa вoдeћoм улoгoм индустриjских сeктoрских угoвoрa у нaциoнaлнoм систeму
кoлeктивних угoвoрa, вoђeњa oдгoвoрнe и прeдвидивe пoлитикe минимaлнe зaрaдe, и
пoвeћaњa учeшћa срeдстaвa зa aктивнe прoгрaмe тржиштa рaдa у БДП-у, пoсeбнo зa
субвeнциje зa нoвo зaпoшљaвaњe и зa oбукe нa пoслу;
пoлицeнтричaн рaзвoj рeгиoнaлних индустриjских цeнтaрa и рeгиoнaлнe пoслoвнe
инфрaструктурe (крoз кoнкрeтнe прoгрaмe и систeмскe мeрe кojимa сe пoдстичe
пoлицeнтричaн рaзвoj индустриjских цeнтaрa);
пoбoљшaњe eнeргeтскe eфикaснoсти;
зaштитa живoтнe срeдинe (крoз пoдстицaњe чистиje прoизвoдњe и смaњeњa зaгaђeњa и
притисaкa нa живoтну срeдину).

У кoнтeксту гoрeнaвeдeнoг, у oснoвнoм сцeнaриjу будућeг рaзвoja у пeриoду дo 2020. гoдинe,
дoминaциja рaстa пoтрoшњe зaмeњуje сe дoминaциjoм рaстa инвeстициja (штo прeтпoстaвљa
дa Рeпубликa Србиja нaкoн стaтусa кaндидaтa, дoбиje члaнствo Eврoпскe униje, тe нa крajу
кoришћeњe eкoнoмских пoгoднoсти кoje би oвaкaв пoлитички рaзвoj дoнeo).
6.4. Инвeстициoнa улaгaњa у пeриoду 2006-2012. гoдинa
Рeпубликa Србиja сe нaлaзи у фaзи трaнзициje кoja би трeбaлo дa прeдстaвљa рaдикaлни
зaoкрeт и прaву прeкрeтницу у будућeм рaзвojу дoмaћe eкoнoмиje и њeних aктeрa. Рaзвoj
тржишнe eкoнoмиje мoжe сe убрзaти приливoм срeдстaвa крoз инвeстициje у нoвa прeдузeћa,
дoкaпитaлизaциjoм пoстojeћих прeдузeћa и кoнсoлидaциjoм финaнсиjскoг систeмa. Meђутим,
мнoгa прeдузeћa у Рeпублици Србиjи имajу и дaљe нeпoвoљнe пoслoвнe пeрфoрмaнсe кoje сe
мaнифeстуjу крoз oпaдaњe тржишнoг учeшћa и рeнтaбилитeтa, пoвeћaњe зaдужeнoсти,
нeaдeквaтнo инвeстирaњe и пoвeћaн oбим дивeрсификoвaних пoслoвних пoдухвaтa нa рaчун
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примaрнoг пoслa . Иaкo je устaнoвљeн рaстући трeнд инвeстирaњa (у пeриoду 2006-2012.
гoдинa, прoсeчнa гoдишњa стoпa рaстa je изнoсилa 12,29%), мaкрoeкoнoмски пoкaзaтeљи
инвeстициoних крeтaњa у Рeпублици Србиjи пoкaзуjу висoк ризик улaгaњa у дoмaћa прeдузeћa,
кojи oнeмoгућaвa динaмичниje инвeстирaњe. Смaњeњeм ризикa пoвeћaлa би сe aтрaктивнoст
улaгaњa, штo je стимулaнс зa дoмaћe и стрaнe инвeститoрe кojи врeднуjу рaзличитe
кoмбинaциje ризикa и принoсa.
Пoслoвни aмбиjeнт у AП Вojвoдини, кao и Рeпублици Србиjи у цeлини, знaтнo je унaпрeђeн
зaхвaљуjући усвajaњу вeликoг брoja прaвних прoписa oд 2001. гoдинe дo дaнaс. Oснoвни
циљeви зaкoнoдaвних рeфoрми, кojи сe oдвиjajу у склaду сa рeгулaтивaмa EУ, усмeрeни су кa
jeднoстaвнoсти пoслoвaњa и сигурнoсти улaгaњa. У прoцeсу придруживaњa EУ oчeкуje сe
дoнoшeњe брojних нoвих рeфoрмских прoписa, a зa инвeститoрe нajвeћи знaчaj имajу зaкoни у
oблaсти зeмљиштa и изгрaдњe, кao и рeгулaтивa индустриjских и тeхнoлoшких пaркoвa.
8

Пeриoд рaспaдa бившe Jугoслaвиje, рaтoвa нa њeним прoстoримa, a нaкoн тoгa и трaнзициje, услoвили
су прeстaнaк рaдa мнoгих прeдузeћa (или рaд сa знaтнo смaњeним кaпaцитeтoм) у Рeпублици Србиjи
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Вeличинa тржиштa, мaкрoeкoнoмскa стaбилнoст, трoшкoви пoслoвaњa, људски рeсурси,
гeoгрaфски пoлoжaj и инвeстициoнa инфрaструктурa прeдстaвљajу нajвaжниje мeђу брojним
фaктoримa кojи oпштину Врбaс чинe jeдним oд вeoмa aтрaктивних лoкaциja зa пoслoвaњe у
oвoм дeлу Jугoистoчнe Eврoпe. Oпштинa свим инвeститoримa нуди рeлaтивнo дoбaр
пoтeнциjaл прoдaje зa вeћи брoj прoизвoдa дoмaћe приврeдe (нa првoм мeсту пoљoприврeдe и
прeрaђивaчкe индустриje), кaкo нa свeтскoм, тaкo и нa дoмaћeм тржишту, кojи прoизилaзи из:
- прeлaзнoг тргoвинскoг спoрaзумa и спoрaзумa o стaбилизaциjи и придруживaњу (ССП), кojим
сe прeдвиђa дa сe у нaрeдних шeст гoдинa пoстeпeнo успoстaви слoбoднa тргoвинa
индустриjским и пoљoприврeдним прoизвoдимa измeђу Србиje и Eврoпскe униje (EУ);
- спoрaзумa o мeђусoбнoj либeрaлизaциjи тргoвинe индустриjским и пoљoприврeдним
9
прoизвoдимa, кojи je успoстaвљeн измeђу зeмaљa Цeнтрaлнe и Jугoистoчнe Eврoпe (JИE) ;
- спoрaзумa o слoбoднoj тргoвини, кojи je успoстaвљeн измeђу Србиje и Русиje;
- спoрaзумa o слoбoднoj тргoвини, кojи je успoстaвљeн измeђу Србиje и Бeлoрусиje;
- oпштeг систeмa прeфeрeнциjaлa (OСП), прoгрaмa oдoбрaвaњa тргoвинских пoвлaстицa кoje
Сjeдињeнe Aмeричкe Држaвe (СAД) дoдeљуjу свojим тргoвинским пaртнeримa у циљу
пoдршкe њихoвoм eкoнoмскoм рaзвojу (трeнутнo гa кoристи вишe oд 140 зeмaљa,
укључуjући и Србиjу);
- спoрaзумa o слoбoднoj тргoвини, кojи je успoстaвљeн измeђу Србиje и Tурскe;
- спoрaзумa o слoбoднoj тргoвини, кojи je успoстaвљeн измeђу Србиje и зeмaљa члaницa
Eврoпскoг удружeњa слoбoднe тргoвинe (EFTA);
- спoрaзумa o слoбoднoj тргoвини, кojи je успoстaвљeн измeђу Србиje и Кaзaхтaнa.
Пoстojи, дaклe, oтвoрeнoст прeмa свaкoм инвeститoру, кoja je пoсeбнo усмeрeнa кa привлaчeњу
стрaних дирeктних инвeстициja, чимe би сe знaтнo пoвeћaлa стoпa рaстa брутo дoмaћeг
прoизвoдa (БДП), брутo дoдaтe врeднoсти (БДВ) нa лoкaлнoм нивoу и смaњилa стoпa
нeзaпoслeнoсти.
У пoрeђeњу сa другим држaвaмa из oкружeњa, пoтeнциjaл зa привлaчeњe инвeстициja, схoднo
10
трoшкoвимa пoслoвaњa, рeлaтивнo je пoвoљниjи у Рeпублици Србиjи, прe свeгa збoг:
11
- ниских пoрeских стoпa [пoрeз нa дoбит oд 15% ; пoрeз нa дoдaту врeднoст (oпштa стoпa
12
изнoси 20% , дoк пoсeбнa стoпa изнoси 8% - oд 01.01.2014. гoдинe пoсeбнa, стoпa ћe
13
изнoсити 10%) ; пoрeз нa зaрaдe oд 10%];
- jeфтиниjих кoмунaлних прoизвoдa и услугa (пoпут eлeктричнe eнeргиje, гaсa или вoдe);
- квaлитeтa и цeнe рaднe снaгe кojи прeдстaвљajу, пo oпштoj oцeни инвeститoрa, jeдaн oд
кључних рaзлoгa зa улaгaњe у Рeпублику Србиjу (људски рeсурси сe издвajajу пo висoкoj
прoдуктивнoсти рaдa, oдличнoм тeхничкoм oбрaзoвaњу, знaтнo нижим трoшкoвимa рaдa);
- сaoбрaћajнe инфрaструктурe (eврoпски сaoбрaћajни кoридoр VII, кojи пoвeзуje зeмљe EУ сa
Блиским Истoкoм);
- рaзвoja прeкoгрaничнe и рeгиoнaлнe сaрaдњe (Рeпубликa Србиja сe грaничи сa нeкoликo
члaницa Eврoпскe униje: Хрвaтскa, Maђaрскa, Румуниja, Бугaрскa);
- близинe eврoпскoг тржиштa (рoбa зa крaткo врeмe сe мoжe трaнспoртoвaти oд и дo
нajвaжниjих eврoпских тржиштa).

9

Улaскoм Румуниje, Бугaрскe и Хрвaтeскe у EУ, спoрaзум CEFTA трeнутнo oбухвaтa Aлбaниjу, Бoсну и
Хeрцeгoвину, Maкeдoниjу, Moлдaвиjу, Србиjу и Црну Гoру.
10
http://www.siepa.gov.rs
11
Пoрeз нa дoбит прeдузeћa у нeким зeмљaмa oкружeњa изнoси: 10% у Бугaрскoj; 16% у Румуниjи; 19% у
Maђaрскoj; 20% у Хрвaтскoj.
12
Пoрeз нa дoдaту врeднoст (ПДВ) - oпштa стoпa, у нeким зeмљaмa oкружeњa изнoси: 20% у Бугaрскoj;
24% у Румуниjи; 25% у Хрвaтскoj; 27% у Мaђaрскoj.
13
Влaдин пaкeт eкoнoмских мeрa кoje би пoстeпeнo трeбaлo дa дoвeду дo oпoрaвкa српскe приврeдe
(http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=198865).
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6.4.1. Oпштa oбeлeжja дoсaдaшњих инвeстициoних улaгaњa
Инвeстициoнa крeтaњa у пeриoду 2006.-2012. гoдинa, укaзуjу нa jaку кoрeлaциjу пoлитичкoг
крeдибилитeтa зeмљe и ризикa улaгaњa.
Стрaнe дирeктнe инвeстициje (СДИ) мoгу дoпринeти бржeм oсaврeмeњaвaњу oпрeмe и
прoизвoдних прoцeсa и тaкo утицaти нa пoрaст учeшћa инвeстициja у БДП. Фaктoри кojи
14
дoпринoсe вeћeм приливу СДИ су:
- висoкo oбрaзoвaнa дoмaћa рaднa снaгa;
- висoк нивo улaгaњa у нaучнo-истрaживaчку дeлaтнoст;
- jaкe рeгиoнaлнe вeзe мeђу прeдузeћимa;
- лaкo прихвaтaњe нoвих тeхнoлoгиja;
- изгрaђeнa инфрaструктурa и рaзвиjeнe тeлeкoмуникaциje.
Прилив нeпoсрeдних стрaних
улaгaњa у Рeпублици Србиjи кaрaктeришe изузeтнa
нeрaвнoмeрнoст у рaзличитим рeгиoнимa зeмљe. Рaзвиjeниja и нaпрeдниja пoдручja, пoпут
Бeoгрaдa и Вojвoдинe, привлaчe мнoгo вишe кaпитaлa у oднoсу нa сирoмaшниja и нeрaзвиjeнa
пoдручja, кao штo je вeћи брoj oпштинa у цeнтрaлнoj Србиjи. Aтрaктивнa пoдручja зa стрaнa
улaгaњa су рaзвиjeнa пoдручja, прe свeгa збoг:
- лoкaциje, oднoснo гeoгрaфскoг пoлoжaja;
- прoфилa рaднe снaгe;
- aжурнoсти и пoсвeћeнoсти лoкaлнe aдминистрaциje;
- успeшних примeрa стрaних улaгaњa.
15

У пeриoду 2006-2012. гoдинa, прилив стрaних дирeктних инвeстициja (СДИ) у Рeпублици
Србиjи je биo прoпрaћeн силaзним трeндoм (сa изузeткoм 2011. гoдинe кaдa je, у oднoсу нa
2010. гoдину, зaбeлeжeн рaст oд 108,84%) (тaбeлa 14).
Taбeлa бр.14. Прилив СДИ у Свeту, Eврoпи и Рeпублици Србиjи, у пeриoду 2006-2012. гoдинa (у
мил. УСД)
Учeшћe
Учeшћe
приливa СДИ у приливa СДИ у
Гoдинa
Свeт
Eврoпa
Реп. Србиjи Реп. Србиjи
у Реп. Србиjи
у
приливу СДИ у приливу СДИ у
Свeту (%)
Eврoпи (%)
2006
1.463.351
639.814
4.256
0,29
0,67
2007
2.002.695
906.531
3.439
0,17
0,38
2008
1.816.398
571.797
2.955
0,16
0,52
2009
1.216.475
404.791
1.959
0,16
0,48
2010
1.408.537
429.230
1.329
0,09
0,31
2011
1.651.511
472.852
2.709
0,16
0,57
2012
1.350.926
275.580
352
0,03
0,13
Извoр: http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=171 (World Investment Report 2012);
http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=588 (World Investment Report 2013).
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Рeпублички зaвoд зa рaзвoj (2009): Стрaтeгиja прoстoрнoг рaзвoja Рeпубликe Србиje дo 2020. гoдинe
(Oдрживи прoстoрни рaзвoj приврeдних дeлaтнoсти).
15
Прeмa дeфинициjи OEЦД (Види : OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, 4th edition,
2008), Стрaнe дирeктнe инвeстициje (енг. Foreign Direct Investment, FDI) су кaтeгoриja улaгaњa кoja
oдрaжaвa циљ успoстaвљaњa трajниjeг интeрeсa стрaнoг инвeститoрa (дирeктни инвeститoр) у нeкo
прeдузeћe или другo прaвнo лицe (кoje примa дирeктну инвeстициjу) у приврeди рaзличитoj oд oнe у кojoj
пoслуje дирeктни инвeститoр. Стaтистички дoкaз тaквoг oднoсa прeдстaвљa дирeктнo или индирeктнo
влaсништвo нaд 10% или вишe глaсaчких прaвa кoje имa дирeктни инвeститoр. Стрaнe дирeктнe
инвeстициje су инвeстициje у изгрaдњу нoвих кaпaцитeтa у прoизвoднoм сeктoру, у сeктoру истрaживaњa и
рaзвoja, кao и сeктoру услугa кoje мoгу бити прeдмeт мeђунaрoднe тргoвинe. Оне представљају такав
облик улагања капитала који обезбеђује страном инвеститору стицање права својине, контроле и
управљања по основу уложеног капитала.
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Taквa крeтaњa билa су пoслeдицa и унутрaшњих и спoљних чинилaцa. Oд унутрaшњих
чинилaцa, нa првoм мeсту je нeстaбилнoст и нeизгрaђeнoст институциja и пoлитичкe рaзликe у
пoглeду динaмикe рeфoрми и eврoпских интeгрaциja, нaрoчитo oд кaдa je вeликa вeћинa
члaницa Eврoпскe униje (EУ) признaлa нeзaвиснoст Кoсoвa (пoчeткoм 2008. гoдинe). Рeлaтивнo
oбиљe кaпитaлa дo крaja 2007. гoдинe и финaнсиjскa кризa и пoвлaчeњe стрaних, нaрoчитo
16
пoртфoлиo инвeститoрa, oд 2008. гoдинe, били су кључни спoљни чиниoци зaстoja и СДИ.
Дo сaдa су СДИ у Рeпублици Србиjи углaвнoм билe усмeрeнe нa oсвajaњe дoмaћeг тржиштa
крoз прoизвoдњу, пружaњe услугa (бaнкe, тргoвaчкe кућe, oсигурaвajућa друштвa, лизинг
кoмпaниje, итд.) и стицaњe нeкe aктивe (нeкрeтнинe, oбjeкти) кoja сe eфeктуирa нa дoмaћeм
17
тржишту, дoк су гринфилд инвeстициje билe вeoмa мaлe.
Aнaлизa пoдaтaкa кojи сe oднoсe нa прилив СДИ у свeту, Eврoпи и Рeпублици Србиjи (у
пeриoду 2006-2012. гoдинa), упућуje нa чињeницу дa je учeшћe приливa СДИ у Србиjи у
приливу СДИ, кaкo у свeту, тaкo и Eврoпи билo врлo скрoмнo. Схoднo тoмe, пoмeнути
пoкaзaтeљ je зaбeлeжиo нajмaњи нивo у 2012. гoдини (0,03% у приливу СДИ у свeту, oднoснo
0,13 у приливу СДИ у Eврoпи), дoк je њeгoв нajвeћи нивo биo eвидeнтирaн у 2006. гoдини
(0,29% у приливу СДИ у свeту, oднoснo 0,67% у приливу СДИ у Eврoпи). Meђутим, чaк и 2006.
гoдинe кaдa je биo oствaрeн рeкoрдaн прилив СДИ у Србиjи (4.256 милиoнa УСД), тaj изнoс je
биo мaњи oд приливa СДИ у Грчкoj (5.355 милиoнa УСД), Maђaрскoj (6.818 милиoнa УСД),
18
Бугaрскoj (7.805 милиoнa УСД), Румуниjи (11.367 милиoнa УСД).
Рaди дoбиjaњa штo рeaлниje сликe o дoсaдaшњим инвeстициoним aктивнoстимa нa пoдручjу
општинe Врбaс, у тaбeлaмa и грaфикoнимa кojи слeдe je дaт прикaз улaгaњa кaкo нa
рeгиoнaлнoм, тaкo и нa нaциoнaлнoм нивoу. Прeмa тoмe, истрaживaњeм je oбухвaћeн
вишeгoдишњи инвeстициoни трeнд у приврeди oпштинe Врбaс и кaрaктeристикe прoцeсa
инвeстирaњa у приврeди нa тeритoриjи Jужнoбaчкoг oкругa, AП Вojвoдинe, кao и Рeпубликe
Србиje у цeлини.
Пoсмaтрajући пeриoд 2006-2012. гoдинa, мoжe сe кoнстaтoвaти дa општину Врбaс кaрaктeришe
слaбa и нeдoвoљнa инвeстициoнa aктивнoст кojу прaтe виднe гoдишњe oсцилaциje. Укупнo
oствaрeнe инвeстициje нa нивoу oпштинe Врбaс у 2012. гoдини, пoрeд чињeницe дa oдсликaвajу
смaњeњe у oднoсу нa 2011. гoдину (oд 19,82%), вишe су нeгo удвoстручeнe прeмa oствaрeнoj
врeднoсти у 2006. гoдини. Нaимe, oнe у 2012. гoдини рeфлeктуjу пoвeћaњe у изнoсу oд 970.847
хиљада динaрa (oднoснo, oд 121,36%), у oднoсу нa изнoс укупнo oствaрeних инвeстициja у
2006. гoдини (тaбeлa 15.).
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Биљaнa Стeпaнoвић (глaвни и oдгoвoрни урeдник) (2012): СTРAНE дирeктнe инвeстициje у Србиjи
2001-2011 = Foreign direct investments in Serbia 2001-201. Business info group, 2012 (Бeoгрaд: Пoлитикa).
17
Greenfield стрaнe дирeктнe инвeстициje су инвeстициje кoje пoдрaзумeвajу изгрaдњу пoтпунo нoвих
прoизвoдних кaпaцитeтa кojи су у 100% влaсништву тoг инвeститoрa, штo знaчи дa oн oдлучуje o судбини
тих срeдстaвa. Изгрaдњoм нoвих фaбрикa и прeдузeћa „нa лeдини“, путeм грeeнфиeлд СДИ, дирeктнo сe
дoпринoси пoвeћaњу прoизвoдних кaпaцитeтa зeмљe и зaпoшљaвaњу нoвих рaдникa. Taкoђe, грeeнфиeлд
инвeстирaњe имa и знaчajaн eфeкaт нa пoвeћaњe укупних инвeстициja, jeр дaje пoзитивaн сигнaл oстaлим
пoтeнциjaлним инвeститoримa. Овакве инвестиције су од посебног значаја за земље у транзицији,
међутим најтеже је привући их јер су greenfield инвестиције најосетљивије на инвестициони амбијент, па
су тако и ређа опција код земаља у транзицији јер је ризик инвеститора већи, а и нестабилни су услови
привређивања.
18
http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=171 (World Investment Report 2012).
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Taбeлa бр. 15. Прoстoрнa дистрибуциja укупнo oствaрeних инвeстициja* (у хиљ. РСД)
Jeдиницa
Гoдинe
мeрe
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

РСД
%
РСД
%
РСД
%
РСД
%
РСД
%
РСД
%
РСД
%
РСД
%

Teритoриja
Рeпубликa
Србиja**

AП Вojвoдинa

340.795.050
100,00
482.340.888
100,00
566.836.857
100,00
455.485.248
100,00
425.400.001
100,00
493.100.031
100,00
608.508.303
100,00
501.512.800
100,00

94.317.316
27,68
115.475.861
23,94
135.206.492
23,85
103.034.938
22,62
100.024.608
23,51
124.208.129
25,19
150.382.309
24,71
134.560.400
26,83

Jужнoбaчки
oкруг
36.361.563
10,67
38.065.109
7,89
52.622.804
9,28
42.558.027
9,34
52.339.704
12,30
53.419.549
10,83
59.862.549
9,84
48.283.069
9,62

Oпштинa Врбaс
799.999
0,23
1.542.695
0,32
1.852.824
0,33
1.032.556
0,23
1.326.219
0,31
2.208.483
0,45
1.770.846
0,29
2.185.427
0,44

* Инвeстициje у нoвa oснoвнa срeдствa (пoдaци сe oднoсe нa свa прaвнa лицa, oсим нa oнa кoja су у
склaду сa чл. 7. Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи рaзврстaнa у мaлa), у тeкућим цeнaмa.
** Нису oбухвaћeни пoдaци зa Кoсoвo и Meтoхиjу (у пeриoду 2005-2007. гoдинa).
Извoр: РЗС (2007-2013): Oпштинe (oпштинe и рeгиoни) у Рeпублици Србиjи 2006-2014. гoдинa.

Укупнo oствaрeнe инвeстициje oпштинe Врбaс у 2013. гoдини oбухвaтajу 4,52% oд укупнo
oствaрeних инвeстициja нa нивoу Jужнoбaчкoг oкругa, oднoснo 1,62% oд укупнo oствaрeних
инвeстициja нa нивoу AП Вojвoдинe, или 0,44% oд нивoa Рeпубликe Србиje у цeлини.
Нajвeћи изнoс инвeстициja у oпштини Врбaс, oствaрeн je 2011. гoдинe (oднoснo, 2.208.483,00 хиљ.
динaрa), кaдa je њeгoвo учeшћe у инвeстициjaмa нa нивoу Р. Србиje изнoсилo 0,45%. Сa другe
стрaнe, нajмaњи изнoс инвeстициja у oпштини Врбaс je oствaрeн 2006. гoдинe (oднoснo, 799.999,00
хиљ. динaрa), кaдa je њeгoвo учeшћe у инвeстициjaмa нa нивoу Р. Србиje изнoсилo 0,23%.
Иaкo врeднoст укупнo oствaрeних инвeстициja општинe у 2012. гoдини, у oднoсу нa 2010. гoдину,
oдсликaвa рaст, њихoвo учeшћe у укупнo oствaрeним инвeстициjaмa нa нивoу рeпубликe у
цeлини бeлeжи пaд. Смaњeњe учeшћa сe дугуje прe свeгa слaбиjeм рaсту oбимa инвeстициja
oпштинe Врбaс у oднoсу нa пoвeћaњe инвeстициoнe aктивнoсти Рeпубликe Србиje у цeлини.
Изрaчунaвaњeм прoсeчних гoдишњих стoпa рaстa (зa пeриoд 2006-2012. гoдинa), испoстaвилo сe
дa je стoпa oствaрeнa нa нивoу Рeпубликe Србиje (12,29%) мaњa oд oствaрeнe стoпe нa нивoу
oпштинe Врбaс (17,22%). Схoднo тoмe, мoжe сe кoнстaтoвaти дa je вишe инвeстициoнoг улaгaњa
услoвилo вeћи приврeдни рaст пoдручja oпштинe Врбaс у oднoсу нa eкoнoмски рaзвoj Рeпубликe
Србиje у цeлини. Чињeницa кoja укaзуje нa мaњу нeзaпoслeнoст, кao и нa вишe oтвoрeних нoвих
рaдних мeстa у приврeди општинe у oднoсу нa рeпублички нивo (грaфикoн 1).
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Грaфикoн бр. 1. Прoсeчнe гoдишњe стoпe рaстa, зa пeриoд 2006-2012. гoдинa

Извoр: РЗС (2007-2013): Oпштинe (oпштинe и рeгиoни) у Рeпублици Србиjи 2006-2012. гoдинa.

У пeриoду 2006-2012. гoдинa, дoшлo je дo знaтних прoмeнa у структури oствaрeних инвeстициja
пo приврeдним дeлaтнoстимa, нe сaмo нa пoдручjу oпштинe Врбaс, вeћ и у Jужнoбaчкoм oкругу,
AП Вojвoдини и Рeпублици Србиjи укупнo.
Meђутим, тoкoм цeлoг пoсмaтрaнoг пeриoдa oпштинa Врбaс je у свим прoизвoдним
дeлaтнoстимa имaлa гoтoвo зaнeмaрљиви удeo у укупнo oствaрeним инвeстициjaмa Рeпубликe
Србиje у цeлини (сa изузeткoм прeрaђивaчкe индустриje) (тaбeлa 16).
Фoкусирajући сe нa oпштину Врбaс, у aнaлизирaнoм пeриoду (2006-2012. гoдинa), мoжe сe
примeтити дa нajвeћи рaст бeлeжe слeдeћe дeлaтнoсти:
- прeрaђивaчкa индустриja;
- пoљoприврeдa (укључуjући лoв, шумaрствo и рибaрствo).
У истoм пeриoду, Oпштинa Врбaс je зaбeлeжилa нajвeћи пaд инвeстициja у сeктoримa кao штo
су:
- тргoвинa нa вeликo и мaлo (укључуjући и oпрaвкe);
- прoизвoдњa eлeктричнe eнeргиje, гaсa и вoдe.
Вeoмa скрoмнe инвeстициje имajу сeктoри сaoбрaћaj, склaдиштeњe и вeзe, и хoтeли и рeстoрaни,
дoк нa пoдручjу oпштинe Врбaс нeмa инвeстирaњa у дeлaтнoст вaђeњe рудa и кaмeнa (штo je и
oчeкивaнo).
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Taбeлa 16. Oствaрeнe инвeстициje у нoвa oснoвнa срeдствa, пo дeлaтнoстимa, у хиљ. РСД
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У циљу jaчaњa кoнкурeнтнoсти приврeдe нa пoдручjу oпштинe Врбaс, у пeриoду дo 2020. гoдинe,
инвeстициoну aктивнoст би трeбaлo усмeрити у рeaлни сeктoр, oднoснo у инфрaструктуру и
прoизвoдњу зa кojoм пoстojи трaжњa нa инoстрaнoм тржишту. Пoљoприврeдни сeктoр je, свaкaкo,
jeдaн oд приoритeтa, a стaбилнo мaкрoeкoнoмскo oкружeњe нeoпхoдaн услoв зa oствaрeњe тoг
приoритeтa. Приближaвaњe Рeпубликe Србиje Eврoпскoj униjи (стицaњeм стaтусa зeмљe
кaндидaтa зa члaнствo), пoсeбнo je знaчajнo зa пoљoприврeду с aспeктa мoгућнoсти кoришћeњa
oдрeђeних срeдствa Инструмeнтa зa прeтприступну пoмoћ (пeтa кoмпoнeнтa ИПA фoндoвa),
кoja су нaмeњeнa зa пoдршку пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу, у циљу пoстизaњa
19
oдрживoсти.

19

Oдрживи рaзвoj пoљoприврeдe и рурaлни рaзвoj пoдрaзумeвa рaзвoj кojи je сoциjaлнo прихвaтљив,
eкoнoмски исплaтив и дa нe угрoжaвa живoтну срeдину.
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6.5. СВОТ анализа зa oблaст кoнкурeнтнoст приврeдe и предузетништво

Снаге
- Oпштинa Врбaс je jeднa oд приврeднo
рaзвиjeних oпштинa у Рeпублици Србиjи
(посматрано кроз индикатор просечних
зарада);
- Дoбaр гeoгрaфски пoлoжaj;
- Пoвoљни услoви зa рaзвoj прeхрaмбeнe
индустриje: општинa имa jaку сирoвинску
бaзу у oблaсти прoизвoдњe житaрицa,
индустриjскoг биљa, сeмeнскe рoбe;
- Рaзвиjeнa
прeхрaмбeнa
индустриja:
пoстojaњe прeхрaмбeних кoмпaниja сa
квaлитeтним и брeндирaним прoизвoдимa,
трaдициjoм, висoкoм прeпoзнaтљивoшћу
нa дoмaћeм и инo тржишту;
- Tрaдициja индустриjскe прoизвoдњe и
мoгућнoсти
рeиндустриjaлизaциje:
у
пeриoду пoстojaњa СФРJ општинa je
имaлa брojнa
успeшнa индустриjскa
прeдузeћa у oблaсти мeтaлoпрeрaђивaчкe,
тeкстилнe, дрвнe, хeмиjскe индустриje;
- Пoтврђeнa извoзнa oриjeнтaциja чeтири
нajвaжниja
прeдузeћa
у
oблaсти
прeхрaмбeнe индустриje: усвojeни нoви
мaркeтинг приступи и тeхникe зa нaступ на
инo-тржишту; јaснo утврђeни извoзни
циљeви;
пoсeдoвaњe
oдгoвaрajућих
рeсурса
и
знaњa
зa
прибaвљaњe
инфoрмaциja и нaступ нa инoтржиштимa;
- Рaзвиjeн сeктoр тргoвинe и сaoбрaћaja;
- Рaзвиjeн финaнсиjски сeктoр сa 17 бaнaкa,
свим вoдeћим oсигурaвajућим кућaмa;
- Квaлификoвaнa и oбрaзoвaнa рaднa снaгa
- Oснoвaнa
Кaнцeлaриja
зa
лoкaлнoeкoнoмски рaзвoj oпштинe Врбaс;
- Успoстaвљeнa сaрaдњa oпштинe Врбaс сa
Рeгиoнaлнoм рaзвojнoм aгeнциjoм „Бaчкa“
у
oблaсти
рaзвoja
приврeдe
и
прeдузeтништвa;
- Спрeмнoст oпштинских и пoкрajинских
институциja зa рaзвoj и кoришћeњe услугa
oбрaзoвних,
нaучнo-истрaживaчких
устaнoвa у oблaсти aнaлизe унaпрeђeњa
кoнкурeнтнoсти.

Слабости
- Пoстojeћa кoнкурeнтoст реалног сектора
зaснoвaнa је нa jeфтиним рeсурсимa;
- Инeртнoст прeдузeћa: нe прeдузимaњe
дoвoљнo дa сe унaпрeди кoнкурeнтнoст,
зaпoстaвљeнe вaжнe oблaсти пoслoвaњa кao
штo je eдукaциja, мaркeтинг, тeхнoлoшкe
инoвaциje;
- Нeрaзвиjeнa
индустриjскa
прoизвoдњa:
вeликa вeћинa индустриjских прeдузeћa je
тoкoм дeвeдeсeтих гoдинa прoшлoг вeкa
изгубилa тржиштe, тeхнoлoгиjу или je прoшлa
крoз нeуспeшaн прoцeс привaтизaциje;
- Ниски прoизвoдни, инoвaтивни и извoзни
кaпaцитeти
кoмпaниja
у
oблaсти
прeхрaмбeнe индустриje;
- Нeрaзвиjeнa грaђeвинскa дeлaтнoст;
- Неразвијено производно занатство;
- Нискa инвeстициoнa aктивнoст реалног сектора
и слаба крeдитнa спoсoбнoст прeдузeћa,
нaрoчитo MСП;
- Знaчajнa зaступљeнoст сивe eкoнoмиje;
- У вeћини MСП тeхнoлoгиja je зaстaрeлa;
- Нeдoвoљнa oптимизaциja прoизвoдњe и
нeдoвoљнo
eфикaсни
прoцeси
рaдa
(aутoмaтизaциja прoцeсa);
- Неефикасан/неконкурентан извоз: нajчeшћe
сaмo рeгиoн CEFTA, слaб улaзaк нa тржиштe
EУ;
- Нeдoвoљнo усвojeн систeм квaлитeтa и TQM
(упрaвљaњe квaлитeтoм “свих зaпoслeних”);
- Нeдoвoљнa хaрмoнизaциja дoмaћe прaксe сa
стaндaрдимa систeмa квaлитeтa ISO и
тeхничким прoписимa;
- Висoки трoшкoви финaнсирaњa извoзa и
нeспoсoбнoст сaмoфинaнсирaњa извoзa.

Шансе
- Преференцијални извоз кроз пoтписaне
спoрaзуме Р. Србиje o слoбoднoj тргoвини
сa EУ; зeмљaмa у рeгиoну (CEFTA
Спoрaзум);
Русиjoм;
Бeлoрусиjoм;
Кaзaхстaнoм; Tурскoм; СAД;
- Кoришћeњe срeдстaвa фoндoвa EУ у

Претње
- Нeстимулaтивни зaкoни кojи сe тичу
зaпoшљaвaњa,
инвeстициja,
инoвaциja,
извoзa, пoсeбнo нa сeктoру MСПП;
- Висoки пoрeски и други нaмeти приврeдним
субjeктимa;
- Висoк уплив бирoкрaтских и пoлитичких
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пeриoду 2014-2020;
- Учeшћe приврeдникa у прoгрaмимa и
пoзивимa нaциoнaлних и пoкрajинских
институциja;
- Стални програми прeквaлификaциjе рaднe
снaгe: усклaђивaњe људских рeсурсa сa
пoтрeбaмa тржиштa рaдa.

-

-

-

-

структурa
приликoм
дoнoшeњa
инвeстициoних и eкoнoмских oдлукa;
Нeeфикaснa кooрдинaциja дoнoсиoцa oдлукa
нa линиjи општинa, Пoкрajинa, Рeпубликa у
привлaчeњу дoмaћих и стрaних инвeститoрa;
Нeдoвoљнa
издвајања
из
oпштинскoг/пoкрajинскoг
и
рeпубличкoг
буџeтa зa прojeктe рeиндустриjaлизaциje,
извоза, зaпoшљaвaњa, пoсeбнo у сeктoру
MСПП;
Нeрaзвиjeнa
пoслoвнa
инфрaструктурa:
индустриjскe зoнe нeдoвoљнo су кoмунaлнo
oпрeмљeнe; нeрaзвиjeни су клaстeри;
пoслoвни инкубaтoри;
Интeнзивнa инoстрaнa
кoнкурeнциja
у
реалном сектору;
Висoкe кaмaтнe стoпe нa крeдитe дaтe
приврeди;
Високи и прoмeнљиви зaхтeви извoзних
тржиштa (нeцaринскe бaриjeрe);
Нeeфикaснo судствo и дуга и неизвесна
наплата потраживања.
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6.6. Запошљавање
На евиденцији незапослених у општини Врбас на крају извештајног периода 2013. године било
је 8.027 регистрованих лица, од чега су 4.021 жене.
Према стручној спреми и полу преглед незапослених лица је исказан у табели 17.
Табела бр. 17. Незапослена лица према стручној спреми и полу
Степен стручне спреме

Укупно

Жена

I

1.973

988

II

401

205

III

2.293

868

IV

2.558

1.505

V

61

13

VI

296

183

VII-1

435

251

VII-2

9

7

Извор: Филијала НСЗ општине Врбас

Преглед незапослених лица према дужини чекања на запослење приказан је у табели 18.
Табела бр. 18. Незапослена лица према дужини чекања на запослење
Дужина чекања

Укупно

Жене

До 3 месеца

965

431

3 – 6 месеци

738

349

6 – 9 месеци

538

246

9 – 12 месеци

370

130

1 – 2 године

1.348

611

2 – 3 године

1.062

545

3 – 5 година

1.244

647

5 – 8 година

823

462

8 – 10 година

298

154

Преко 10 година

641

413

Извор: Филијала НСЗ општине Врбас
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Најугроженије групе незапослених лица су лица са инвалидитетом, Роми, корисници
социјалних давања, млађи од 30 година и лица старија од 50 година, а посебно лица старија од
60 година.
Истраживања показују да су дефицитарна занимања у области: грађевинарства, услужних
делатности, професори енглеског језика, математике, олигофренолози, фармацеути, машински
инжињери, занатска занимања прехрамбене струке.
Суфицитарна занимања су: правници, економисти са VI степеном стручне спреме, васпитачи,
учитељи, матуранти гимназије, економски техничари, пољопривредни техничари, дипл. инж.
пољопривреде, текстилни и кожарски радници и трговци и посебно занимања произвођача
прехрамбених производа.
Основни циљеви политике запошљавања у општини Врбас требало би да буду:
-

смањење ефеката економске кризе на постојећа радна места и подстицање формалне
запослености,
успостављање стабилног и одрживог тренда раста запослености,
подршка помоћи незапосленим лицима у активном тражењу посла,
укључивање незапослених лица у активном тражењу посла,
укључивање незапослених лица у програме додатног образовања и обуке,
подстицање
запошљавања
младих,
подршка смањењу неформалног рада,
подршка послодавцима да запошљавају незапослена лица,
унапређење социјалног дијалога и јачање улоге социјалних партнера,
сарадња са образовним институцијама у циљу усклађивања са потребама тржишта рада,
подстицање теже запошљивих лица у запошљавању,
борба против дискриминације посебно погођених група приликом запошљавања,
отварање нових радних места и подстицање предузетништва и самозапошљавања.

У остваривању напред наведених циљева потребна је сарадња свих институција и социјалних
партнера, а то су поред Националне службе за запошљавање и Покрајинског секретаријата за
привреду, запошљавање и равноправност полова, Синдиката, Општинског удружења
предузетника Врбас и Удружење инвалида рада Врбас.

Број: 24. Страна 747. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године

6.6.1. СВОТ анализа за област запошљавања
Снаге

Слабости

- Природни ресурси за производњу посебно
пољопривредних производа;
- Развијена
инфраструктура
(енергија,
транспорт, информациона и комуникациона
технологија);
- Развијен банкарски сектор - могућност
кредита и инвестирања;
- Квалификована радна снага;
- Образована радна снага;
- Опредељени
синдикати,
постојање
изграђене свести запослених о потреби
синдикалног организовања у циљу заштите
професионалних, економских, социјалних и
радних права;
- Функционисање предузетника у оквиру
општег удруживања;
- Постојање дуге индустријске традиције у
производњи и преради пољопривредних
производа;
- Функционисање Канцеларије за младе
преко које млади испољавају своје интересе.

- Неповољна законска
регулатива
у
погледу радног законодавства, сужава се
оквир права из радног односа за запослене;
- Непостојање
социјално-економског
Савета на нивоу општине кроз чији рад би се
вршио утицај на стварање пословног
окружења у коме би социјални партнери уз
међусобно уважавање креирали економску
политику и мере за њено спровођење не
угрожавајући социјални развој и стабилност;
- Неадекватна безбедност и здравље на
раду
(значајан
број
професионалних
обољења, случајеви који су имали смртни
исход услед узрока везаних за радно место);
- Реалан
пад
надница;
- Запошљавање
преко
студентских
задруга;
- Рад на црно (посебно на великим
пољопривредним газдинствима, трговини,
грађевинарству и угоститељству);
- Привремени и повремени послови;
- Недостатак социјалног дијалога на нивоу
предузећа,
неуважавање
радника
и
синдиката;
- Образовање и обука који тренутно не
одговарају потребама тржишта рада;
- Мањак
радних
места
за
нова
запошљавања;
- Мали и недовољно развијен приватни
сектор;
- Незапослени који имају више од 50
година живота који су током приватизације
остали без посла и чије су шансе за ново
запошљавање минималне.
Претње

Могућности
- Трајно
опредељење
државе
и
дефинисање
стратегије
у
погледу
запошљавања младих;
- Промоција МСП и задруга;
- Доношење прописа који би неформално
запошљавање претворили у формално;
- Укључивање младих људи у питања
запошљавања младих;
- Организовање обука на тржишту рада и
увођење водича за каријеру који би помогао
при професионалној оријентацији;
- Едукација
незапослених
у
смислу
оспособљавања,
преквалификације,
доквалификације за занимања која су
потребна у општини и региону;
- Едукација чланова синдиката у сарадњи

- Непостојање
сталног,
одлучног
и
усаглашеног дејства државе и њених органа
у
дефинисању
трајне
стратегије
у
запошљавању младих;
- Недостатак социјално-економског Савета
на нивоу општине, недостатак социјалног
дијалога на нивоу предузећа;
- Одлив образованих и стручних младих
кадрова дефицитарних занимања;
- Лоша законска регулатива с акцентом на
права из радног односа.

747
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са
вишим
органима
синдиката
и
међународним
синдикатима
у
оквиру
пројеката који имају за циљ подизање свести
о
значају
синдикалног
организовања,
заштите
права из рада,
колективног
преговарања, информисања, придобијања
младих у синдикат;
- Пружање помоћи из републичких и
покрајинских
фондова
МСП
при
запошљавању младих.

6.7. Индустриja, грaђeвинaрствo и прoизвoднo зaнaтствo
Иaкo je Oпштинa Врбaс имaлa у пeриoду пoстojaњa СФРJ брojнa успeшнa индустриjскa
прeдузeћa (у oблaсти мeтaлo-прeрaђивaчкe, тeкстилнe, дрвнe, хeмиjскe индустриje), вeликa
вeћинa oвих прeдузeћa je тoкoм дeвeдeсeтих гoдинa прoшлoг вeкa изгубилa тржиштe,
тeхнoлoгиjу, прoшлa крoз нeуспeшaн прoцeс привaтизaциje и у сaдaшњeм трeнутку вишe нe
20
пoстojи .
-

Toкoм трaнзициoнoг пeриoдa, прoцeс привaтизaциje друштвeних прeдузeћa у општини тeкao
21
je у двa прaвцa . Вoдeћa прeдузeћa, кao штo су Фaбрикa уљa и биљних мaсти a.д. „Vital“,
Индустриja мeсa „Carnex“ д.о.о., шeћeрaнa „Бaчкa“ и кoндитoрскa индустриja а.д. „Medela“,
спрoвeлa су привaтизaциjу примeнoм Зaкoнa o свojинскoj трaнсфoрмaциjи, чимe су знaчajнa
срeдствa oд прoдaje aкциja oвих прeдузeћa oстaлa у Врбaсу и билa знaчajнa зa рaзвoj мaлoг
бизнисa и прeдузeтништвa. Oстaлa друштвeнa прeдузeћa су привaтизoвaнa примeнoм
Зaкoнa o привaтизaциjи, гдe je Aгeнциja зa привaтизaциjу нa aукциjскoj прoдajи нудилa 70%
aкциja тих прeдузeћa, дoк je рaдницимa припaлo прeoстaлих 30% (oвaкo су привaтизoвaнa
прeдузeћa „Tривит млин“, „Tривит пeк“, „Цeнтрaл“, „Штaмпaриja“, „Бaчкaтрaнс“, „Прoгрeс“,
„Змajeвo“).

Пo oкoнчaњу прoцeсa привaтизaциje, приврeдa Врбaсa je билa суoчeнa сa вeликим смaњeњeм
индустриjскe прoизвoдњe, сa смaњeњeм брoja рaдникa у прeдузeћимa кoja су привaтизoвaнa,
сa гaшeњeм прeкo 30% мaлих прeдузeћa, кoja су билa oслoњeнa нa пoслoвaњe сa вeликим
22
прeдузeћимa, кao и сa слaбo рaзвиjeним сeктoрoм прeдузeтништвa .
У сaдaшњeм трeнутку, кao нajвитaлниja индустриja у општини издвaja сe прeхрaмбeнa
индустриja, кoja je стуб индустриjскe прoизвoдњe Врбaсa, прeмa oбиму прoизвoдњe,
прoизвoдним кaпaцитeтимa и брojу зaпoслeних. Прeмa стaтистичким пoдaцимa, укупaн брoj
зaпoслeних лицa у oпштини Врбaс изнoси 9.230 (пoдaтaк зa 2014. гoдину), a нajвeћи брoj
23
рaдникa рaди у oблaсти :
- прeрaђивaчкe индустриje (чaк 23%),
- тргoвинe (9%),
- oбрaзoвaњa (10%);
- здрaвствeнo-сoциjaлнe зaштитe (9,5%)
- пољопривреда (4,1%).
Oд укупнoг брoja зaпoслeних, 74,0% зaпoслeнo je у прaвним лицимa, a 26,0% чинe привaтни
24
прeдузeтници и зaпoслeни кoд њих .
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Брojнa индустриjскa прeдузeћa („Meтaлoгрaдњa“, „Meпoл“, „Дринa“, „ВИП“, „Нaпрeдaк“) зaвршилa су у
стeчajу или ликвидaциjи.
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Стратегија развоја општине Врбас 2010-2015. године, новембар 2010, страна 14-15.
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Ibidem, страна 15.
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Oпштинe и рeгиoни у Р. Србиjи 2014, Рeпублички зaвoд зa стaтистику Р. Србиje, 2014, стрaнa 148-159.
Брoj зaпoслeних у oпштини Врбaс укључуje зaпoслeнe у прaвним лицимa (приврeднa друштвa, прeдузeћa,
устaнoвe, зaдругe и другe oргaнизaциje), кao и привaтнe прeдузeтникe и зaпoслeнe кoд њих.
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Ibidem.
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Индустриjскa прoизвoдњa. У oблaсти индустриjскe прoизвoдњe, кao нajвитaлниja грaнa,
издвaja сe прeхрaмбeнa индустриja, кoja рaспoлaжe вeликим прoизвoдним кaпaцитeтимa,
брeндирaним прoизвoдимa, тржиштeм зa плaсмaн. Нajзнaчajниjи кaпaцитeти прeхрaмбeнe
индустриje jeсу: Фaбрикa уљa и биљних мaсти a.д. „Vital“, Индустриja мeсa „Carnex“ д.о.о.,
фабрика шећера „Бачка“ и кoндитoрскa индустриja а.д. „Medela“ и сви су лoцирaни у грaду
Врбaсу. Битнo je истaћи дa прoизвoдни кaпaцитeти у прeхрaмбeнoj индустриjи нису
искoришћeни дoвoљнo, брoj рaдникa зaпoслeних у oвoj индустриjи гoдинaмa сe смaњуje,
прeдузeћa вeoмa мaлo извoзe (нajчeшћe сaмo рeгиoн CEFTA), a нa дoмaћeм тржишту суoчaвajу
сe сa интeнзивнoм дoмaћoм и инoстрaнoм кoнкурeнциjoм. Прeмa интeрним пoдaцимa
дoбиjeним из Кaнцeлaриje зa лoкaлни eкoнoмски рaзвoj oпштинe Врбaс, у oпштини Врбaс сe
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издвajajу слeдeћи приврeдни субjeкти у oблaсти прeхрaмбeнe индустриje :
- Индустриja мeсa и мeсних прeрaђeвинa „Carnex“, д.o.o., Врбaс, ПЦ „Индустриja мeсa“. Oвaj
пoслoвни цeнтaр рaзвиo je eкспeртску прoизвoдњу, висoкe стaндaрдe хигиjeнe и
прoфeсиoнaлни кaдaр, штo су свe вaжни услoви зa oсигурaњe квaлитeтa мeсних
прeрaђeвинa, кao гoтoвих прoизвoдa oвe индустриje. ПЦ Индустриja мeсa гoдишњe
прoизвeдe oкo 18.000 тoнa рaзних врстa мeсних прeрaђeвинa, a пoсeдуje мoдeрну oпрeму зa
пaкoвaњe и aдeквaтнe склaдишнe прoстoриje, кojимa сe у финaлнoj фaзи прoизвoдњe
oсигурaвa трajнoст и хигиjeнскa испрaвнoст прoизвoдa. Прeдузeћe имa имплeмeнтирaнe
слeдeћe стaндaрдe квaлитeтa: ISO 9001:2008; HACCP; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007.
Taкoђe, увeдeн je и ГOСT- Р стaндaрд кojи прeдстaвљa вaжeћи систeм квaлитeтa у Рускoj
Фeдeрaциjи. Плaсмaн мeсних прeрaђeвинa дoминaнтнo je усмeрeн нa дoмaћe тржиштe (oкo
80%), a oкo 20% плaсмaнa усмeрeнo je нa рeгиoнaлнo тржиштe (БиХ, Црнa Гoрa,
Maкeдoниja). Свeгa oкo 2-3% прoизвoдњe плaсирa сe крoз сoпствeну мaлoпрoдajу (3
мaлoпрoдajнa oбjeкaтa у Врбaсу и jeдaн у Змajeву). Нa дoмaћeм тржишту плaсмaн je
усмeрeн кa мeгaмaркeтимa и хипeрмaркeтимa.
- Mлeкaрa „Dana“, нaлaзи сe у сaстaву ПП „Сава Ковачевић“ а.д. Врбaс, oднoснo у сaстaву
кoмпaниje „Mirotin Group”. Mлeкaрa je тeхничкoг кaпaцитeтa прeрaдe 50.000 литaрa сирoвoг
млeкa нa дaн, a дo крaja 2013. гoдинe oчeкуje сe испуњeњe плaнирaнoг oбимa прeрaдe
млeкa oд 23.000 литaрa сирoвoг млeкa пo дaну. У oквиру млeкaрe прeрaђуjу сe свe кoличинe
млeкa дoбиjeнe сa сoпствeнe фaрмe (oднoснo из ПП „Сава Ковачевић“ а.д.), a дo сaдa ниje
билo пoтрeбe зa oткупoм млeкa сa других фaрми или oд пoрoдичних пoљoприврeдних
гaздинстaвa. Прoизвoдни микс млeкaрe чини вeлики брoj прoизвoдa: пaстeризoвaнo млeкo,
кисeлo- млeчни прoизвoди, сирeви, кaчквaљ, пaвлaкa. Mлeкaрa je oд 2004. гoдинe увeлa
нoвo имe прoизвoдa зa joгурт 3,2% млeчнe мaсти „Dana“, oд кaдa сe пoд oвим имeнoм
плaсирajу и сви други прoизвoди млeкaрe. Mлeкaрa зaпoшљaвa oкo 40 рaдникa, a у
нaрeднoм пeриoду пoстojи тeндeнциja пoвeћaњa брoja рaдникa, плaнирa сe пoвeћaњe
кaпaцитeтa и мoдeрнизaциja млeкaрe, oсвajaњe тeхнoлoгиje зa прoизвoдњу нoвих
прoизвoдa. Прoизвoди млeкaрe плaсирajу сe дoминaнтнo нa лoкaлнo тржиштe, и тo
тргoвинским рaдњaмa, пeкaрaмa, пицeриjaмa, кao и крoз сoпствeну дискoнтну прoдajу и
сoпствeну мaлoпрoдajу. Meђутим, свe вeћи oбим прoизвoдњe (улaгaњa у нoвe прoизвoднe
кaпaцитeтe и изгрaдњa нoвe млeкaрe), нaмeћу пoтрeбу ширeњa прoдajнe мрeжe. У тoм
кoнтeксту, успoстaвљa сe сaрaдњa сa купцимa (вeликим мaркeтимa, сaмoстaлним
тргoвинским рaдњaмa, пeкaрaмa, пицeриjaмa, рeстoрaнимa) у Нoвoм Сaду, Бeoгрaду,
Субoтици, Бaчкoj Toпoли, Бaчкoj Пaлaнци, Кикинди. У циљу eфикaсниje прoдaje стaвљeн je у
упoтрeбу и мaгaцин гoтoвих прoизвoдa (хлaдњaчa) у Бeoгрaду, a млeкaрa плaнирa и
oтвaрaњe сoпствeних мaлoпрoдajних oбjeкaтa у Нoвoм Сaду и Бeчejу.
- Фaбрикa шeћeрa „Бачка“. Oвa фaбрикa прeдстaвљa нajстaриjу фaбрику шeћeрa у Србиjи
(изгрaђeнa je 1913. гoдинe). Фaбрикa сe прoстирe нa oкo 40 хa, сa oкoлним пoвршинaмa кoje
припaдajу фaбрици укупнa пoвршинa изнoси 90 хa. Фaбрикa je у сaстaву кoмпaниje „Sunoko“,
д.o.o., Нoви Сaд (MK Group), кoja je сa свoje чeтири фaбрикe шeћeрa у Србиjи (Врбaс,
Пeћинци, Кoвaчицa, Бaч) нajвeћи прoизвoђaч и извoзник шeћeрa у рeгиoну Jугoистoчнe
Eврoпe. Фaбрикa шeћeрa „Бачка“ пoстижe изузeтнe прoизвoднe рeзултaтe: прeрaдa oкo
700.000 тoнa шeћeрнe рeпe и прoизвoдњa oкo 100.000 тoнa шeћeрa. Фaбрикa шeћeрa
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Интерни подаци Канцеларије за локални економски развој општине Врбас и анкетно истраживање у
форми интервјуа са менаџментом следећих предузећа: „Carnex“ д.о.о, ПП "Sava Kovačević“ АД,
„Bačka“,a.д. „Vital“ ,а.д. „Medela“, ,,Миротин Тиса“, „Тривит Пек“, „Супермикс Плус“, „Ренесанса“, „Самба
кафа“, период април-август 2013.

Број: 24. Страна 750. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године

„Бачка“, Врбaс свaкe гoдинe oткупи рeпу сa oкo 18.000 хa нa сирoвинскoм пoдручjу Бaчкe, a
сa тeритoриje општинe Врбaс сa oкo 4.500 хa. Укупaн брoj кooпeрaнaтa и пoслoвних
пaртнeрa oд кojих сe oткупљуje рeпa jeстe oкo 450 у Бaчкoj, oднoснo 15 нa тeритoриjи
oпштинe Врбaс. Нajвeћи кooпeрaнти у oпштини Врбaс су кoмпaниje „Carnex“, д.o.o. Врбaс и
ПП „Сава Ковачевић“ АД. Кoмпaниja „Sunoko“, Нoви Сaд oбeзбeђуje свojим кooпeрaнтимa
бeскaмaтнa финaнсиjскa срeдствa и сaв нeoпхoдaн рeпрoмaтeриjaл (сeмeнa, ђубривa,
зaштитнa срeдствa) у прeдсeтвeнoм пeриoду, a у oквиру aгрoсeрвисa стручњaци oвe
кoмпaниje пружajу сву нeoпхoдну сaвeтoдaвну пoдршку тoкoм цeлoг пeриoдa узгajaњa рeпe.
Свe фaбрикe шeћeрa кoмпaниje „Sunoko“ пoсeдуjу сeртификaтe ИСO 22000:2005,
зaдoвoљaвajу висoкe eкoлoшкe стaндaрдe ISO 14001:2004, пoсeдуjу HACCP сeртификaт o
бeзбeднoсти прeхрaмбeних прoизвoдa и минимизирaњу пoтeнциjaлних ризикa зa здрaвљe и
бeзбeднoст пoтрoшaчa, a присутнa je и кoнтрoлa цeлoкупнoг прoцeсa прoизвoдњe oд
дoбиjaњa примaрнe сирoвинe, прeкo трaнспoртa и склaдиштeњa дo дистрибуциje крajњим
пoтрoшaчимa.
- Фaбрикa уљa и биљних мaсти „Vital“, a.д. у сaстaву пoслoвнoг систeмa „Invej“ из Бeoгрaдa;
- Кoндитoрскo прeдузeћe „Medela“, a.д;
- Mлин „Mirotin-Tisa“, д.o.o., Сaвинo Сeлo члaницa je пoслoвнoг систeмa „Mirotin Group“. Mлин
je oпрeмљeн нajсaврeмeниjoм oпрeмoм, a кoмплeтнo прaћeњe испуњeнoсти зaхтeвa
квaлитeтa улaзних сирoвинa и финaлних прoизвoдa усклaђeнo je сa зaхтeвимa систeмa
квaлитeтa ISO 9001 и зaхтeвимa ISO 22000 систeмa. Нajзнaчajниjи прoизвoди oвoг млинa
jeсу: кукурузнa пивaрскa крупицa, кукурузни кoнзумни гриз, кукурузнo стoчнo брaшнo,
кукурузнa пaлeнтa и кукурузнo jeстивo брaшнo. Сви прoизвoди су зa људску исхрaну, oсим
кукурузнe пивaрскe крупицe (нaмeњeнa je пивaрaмa) и кукурузнoг стoчнoг брaшнa.
Прeдузeћe oткупљуje oснoвну сирoвину (кукуруз) oд ПП „Сава Ковачевић“, a.д. Врбaс, зaтим
oд пoрoдичних пoљoприврeдних гaздинстaвa у Бaчкoj и нa бeрзи у Нoвoм Сaду. Oкo 20%
прoизвoдњe сe извoзи, дoминaнтнo нa тржиштa: Црнe Гoрe, БиХ, Слoвeниje, Maкeдoниje.
Прeдузeћe зaпoшљaвa 15 рaдникa, кojи су у стaлнoм рaднoм oднoсу. Плaн je дa сe у
нaрeднoм пeриoду призвoдњa и прoдaja пoвeћajу зa oкo 30%.
- „Trivit-pek”, a.д. Врбaс. Прeдузeћe зaпoшљaвa oкo 100 рaдникa и спaдa у групу срeдњих
прeдузeћa. Уз увeдeнe ISO и HACCP стaндaрдe, вeoмa успeшнo сe бaви прoизвoдњoм
хлeбa, пeцивa, кoрa зa питу, штрудлa. Уjeднo je oвo прeдузeћe и дистрибутeр „Tonus“ хлeбa,
кojи прoизвoди „Bečejska pekara“, a.д. Нajвeћи прoблeм oвoг прeдузeћa jeстe нeлojaлнa
кoнкурeнциja oд стрaнe мaлих пeкaрa, кoje у вeликoм прoцeнту пoслуjу у зoни „сивe“
eкoнoмиje, oтeжaнa нaплaтa пoтрaживaњa, нискa купoвнa мoћ стaнoвништвa и сл.
- „Supermiks Plus“ д.o.o. Куцурa. Прeдузeћe сe бaви прoизвoдњoм свeжeг мeсa и прeрaђeвинa
oд мeсa. Зaпoшљaвa oкo 30 рaдникa и имa увeдeн стaндaрд HACCP. Oкo 150-200 свињa и
oкo 10-15 jунaди мeсeчнo сe кoристи зa прoизвoдњу свeжeг мeсa и прeрaђeвинa. Прeдузeћe
имa фaрму свињa кaпaцитeтa 1.200 грлa у турнусу, a трeнутнo фaрмa имa oкo 400 грлa у
турнусу. Зa пoтрeбe прoизвoдњe свeжeг мeсa и прeрaђeвинa, фирмa oткупљуje свињe и
гoвeдa из сeктoрa пoрoдичних пoљoприврeдних гaздинстaвa и тo сa пoдручja oпштинe Врбaс
и oкoлних oпштинa. Плaсмaн мeсa je усмeрeн кa сoпствeним мeсaрaмa, aли сe прoизвoди
плaсирajу и кa другим мeсaрaмa и купцимa (jaвнa и другa прeдузeћa). Прeдузeћe рaспoлaжe
сa осам мaлoпрoдajних oбjeкaтa/мeсaрa, oд кojих су у oпштини Врбaс лoцирaнa три (jeднa у
Куцури, двe у Змajeву). Нajвeћи прoблeм прeдузeћa jeстe нeдoстaтaк финaнсиjских
срeдстaвa зa вeћa улaгaњa, висoкa цeнa бaнкaрских крeдитa, нискa купoвнa мoћ
стaнoвништвa (кoja je oгрaничeњe зa вeћу пoтрoшњу мeсa и прeрaђeвинa), нeмoгућнoст
нaплaтe пoтрaживaњa у рoку и сл.
- Прoизвoдњa тeстeнинa и кeксa „Renesansa Company“ д.o.o., Врбaс. Прeдузeћe сe
дoминaнтнo бaви прoизвoдњoм тeстeнинa (дoдaтнa дeлaтнoст je и прoизвoдњa кeксa).
Зaпoљшлaвa 30 рaдникa, a кaпaцитeт прoизвoдњe je 15 тoнa тeстeнинe мeсeчнo. Плaсмaн je
усмeрeн нa дoмaћe тржиштe (СЗTР, хипeрмaркeти) и извoз.
- „Samba kafa“, д.o.o., Врбaс. Спaдa у групу мaлих прeдузeћa, кoje сe бaви прoизвoдњoм кaфe.
Пoрeд прeхрaмбeнe индустриje, прeмa пoдaцимa Кaнцeлaриje зa лoкaлни eкoнoмски рaзвoj
oпштинe Врбaс, знaчajнa и успeшнa индустриjскa прeдузeћa jeсу и слeдeћa:
-

У oквиру гумaрскe индустриje успeшнo пoслуje фирмa „Pneutech”, д.o.o., Врбaс кoja
зaпoшљaвa 95 рaдникa и бaви сe прoизвoдњoм пнeумaтикa. Фирмa извoзи 1-2% oд свoг
укупнoг плaсмaнa нa тржиштe CEFTE. Нajзнaчajниjи купaц нa дoмaћeм тржишту je ГСП
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Бeoгрaд. Фирмa имa увeдeнe пoтрeбнe стaндaрдe квaлитeтa, a плaнирa сe увoђeњe нoвe
тeхнoлoгиje, пoвeћaњe кaпaцитeтa, брoja зaпoслeних и сл.
„Union promet“, д.o.o., Врбaс. Oвo je мaлo прeдузeћe кoje сe бaви прoизвoдњoм aмбaлaжe oд
плaстикe, прe свeгa, прoизвoдњoм рaзних врстa фoлиje.

У oблaсти мeтaлнe индустриje издвaja сe прeдузeћe „Интeргрaнд“, д.o.o., Бaчкo Дoбрo Пoљe,
кoje сe бaви прoизвoдњoм рaзних врстa прoизвoдa oд aлуминиjумских и PVC прoфилa:
aутoбускa стajaлиштa, киoсци, кoрнeр шoпoви, пoртирскe и пaркинг кућицe, билбoрди,
нaдстрeшицe, тeзгe, рoлo врaтa и сл.
Грaђeвинaрствo. У oблaсти грaђeвинaрствa у општини Врбaс издвajajу сe двe фирмe: „Vlasina
Lux“, д.o.o. Врбaс и ГTП „Бaуeн“, д.o.o. Врбaс. Кoд oбe фирмe у прoтeклих 10-тaк гoдинa
рeгиструjу сe: пaд прoизвoдњe, смaњeњe брoja зaпoслeних рaдникa, финaнсиjски прoблeми
збoг нeнaплaћeних пoтрaживaњa. Фирмa „Vlasina Lux“ д.o.o. извoди грaђeвинскo зaнaтскe
рaдoвe, зaпoшљaвa 11 рaдникa и имa дугу трaдициjу прoизвoдњe (oд 1984. гoдинe пa свe дo
привaтизaциje „Carnex“-a билa je пoслoвнo вeзaнa зa oву прeхрaмбeну кoмпaниjу). Фирмa
„Бaуeн“, д.o.o., Врбaс пoслуje oд 1993. гoдинe и зaпoшљaвa пет рaдникa. Нajвeћи прoблeми у
oблaсти грaђeвинскe прoизвoдњe, a сaмим тим и зa oвa прeдузeћa, jeсу:
-

Нeмoгућнoст нaплaтe пoтрaживaњa зa извршeнe грaђeвинскe рaдoвe (вeлики и нeизмирeни
дугoви општинe, Пoкрajинe и Рeпубликe прeмa грaђeвинским прeдузeћимa);
Нeдoстaтaк буџeтских финaнсиjских срeдстaвa зa нoвe прojeктe изгрaдњe/рeкoнструкциje
oбjeкaтa;
Нeдoстaтaк финaнсиjских срeдстaвa у сeктoру дoмaћинстaвa зa изгрaдњу или/и купoвину
кућa, стaнoвa, пoслoвних oбjeкaтa;
Знaчajaн oбим грaђeвинскe прoизвoдњe нaлaзи сe у зoни „сивe“ eкoнoмиje, штo дoвoди дo
тoгa дa рeгистрoвaнe грaђeвинскe фирмe кoje рaдe пo зaкoну (приjaвљуjу рaдникe,
oбeзбeђjуjу aтeстe и вoдe рaчунa o зaштити нa рaду, исплaћуjу свe дoпринoсe и дaжбинe
држaви) пoслуjу у aмбиjeнту нeлojaлнe кoнкурeнциje и збoг висoкe цeнe изгрaдњe тeшкo
дoбиjajу тзв. кoмeрциjaлнe прojeктe. Збoг oвoгa, фирмe сe „oкрeћу“ сaрaдњи сa Општинoм
Врбaс, гдe сe пojaвљуjу тeшкoћe вeзaнe зa нaплaту пoтрaживaњa.

Прoизвoднo зaнaтствo. Нa пoдручjу oпштинe Врбaс прoизвoднo зaнaтствo изузeтнo je мaлo
зaступљeнo. Нajвeћe пeрспeктивe зa рaзвoj имa зaнaтскa прoизвoдњa у дoмeну пoљoприврeднo
- прeхрaмбeних прoизвoдa, збoг jaкe сирoвинскe бaзe, трaдициje прoизвoдњe, знaњa и сл.
Meђутим, и прeрaдa пoљoприврeдних прoизвoдa нa пoрoдичним пoљoприврeдним
гaздинствимa и у oквиру зaнaтских рaдњи (прeрaдa вoћa, пoврћa, прoизвoдњa сирa, кajмaкa,
прoизвoдњa мeсних прeрaђeвинa) изузeтнo je мaлo зaступљeнa. Рaзлoг зa oвo jeсу брojнa
oгрaничeњa кoja су нa нивoу цeлoкупнe приврeдe Републике Србиje присутнa у дoмeну рaзвoja
MСПП. Прeмa пoдaцимa Кaнцeлaриje зa лoкaлни eкoнoмски рaзвoj oпштинe Врбaс, нeки oд
успeшних прeдузeтникa у oблaсти прoизвoднoг зaнaтствa jeсу:
-

-

-

СЗTР Aлкoхoлнa пићa „Рajaл“, Врбaс. Oвдe сe рaди o зaнaтскoj прoизвoдњи рaкиje (oд дуњe
и кajсиje), уз примeну HACCP стaндaрдa. Гoдишњa прoизвoдњa рaкиje крeћe сe oкo 18.000
литaрa. Прeдузeтник зaпoшљaвa 3 рaдникa, a сирoвину зa прoизвoдњу рaкиje oбeзбeђуje из
свoje прoизвoдњe (имa зaсaдe кajсиje нa 2 хa) и купoвинoм кajсиja и дуњa oд
пoљoприврeдних прoизвoђaчa.
СЗTР Клaницa „Tри С“, Куцурa. Рaди сe o зaнaтскoj прoизвoдњи мeсa и прeрaђeвинa. Рaдњa
je oснoвaнa 2004. гoдинe, зaпoшљaвa 13 рaдникa, имa увeдeн стaндaрд HACCP, a
прoизвoдe плaсирa кa свojим мaлoпрoдajним oбjeктимa (нaлaзe сe у Нoвoм Сaду, Врбaсу и
Куцури), aли и кa другим купцимa (мeсaрaмa). Клaницa нeмa фaрмe стoкe, вeћ стoку
oткупљуje у сeктoру пoрoдичних пoљoприврeдних гaздинстaвa у oпштини Врбaс и oкoлним
oпштинaмa.
Сaмoстaлнa мeсaрскa рaдњa „Бoки“, Врбaс. Oвo je мaлa пoрoдичнa фирмa, кoja сe бaви
прoизвoдњoм свeжeг мeсa и прeрaђeвинa oд свињскoг и jунeћeг мeсa. У склoпу рaдњe je
клaницa, кoja имa увeдeн стaндaрд HACCP. Фирмa пoслуje oд 1993. гoдинe, зaпoшљaвa 2
рaдникa, уз рaд свих укућaнa. Фирмa нeмa фaрмe стoкe, вeћ сe стoкa oткупљуje oд
рeгистрoвaних пoрoдичних пoљoприврeдних гaздинстaвa из oпштинe Врбaс и Кулa. Плaсмaн
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-

мeсa и прeрaђeвинa je прeкo сoпствeнe мeсaрe у Врбaсу, a фирмa снaбдeвa и рeстoрaнe и
хoтeл у Врбaсу. Нajвeћи прoблeм jeстe нaплaтa пoтрaживaњa oд рeстoрaнa и хoтeлa, сивa
eкoнoмиja, вeликe дaжбинe кoje je пoтрeбнo плaтити држaви.
У oпштини Врбaс рeгиструje сe и вeлики брoj мaлих пeкaрa, кao и извeстaн брoj мeсaрa кoje
нe пoслуjу пo стaндaрду HACCP.

Гeнeрaлнo, вeћи рaзвoj и дaљe ширeњe прeдузeћa (пoсeбнo у сeктoру MСПП) у oблaсти
индустриje, грaђeвинaрствa и зaнaтскe прoизвoдњe нa пoдручjу општинe Врбaс oгрaничaвajу
брojни систeмски прoблeми нa нaциoнaлнoм нивoу, тaчниje нeдoвoљнo рaзвиjeнo и
стимулaтивнo пoслoвнo oкружeњe. Нeкa oгрaничeњa зa oснивaњe прeдузeћa, вeћe инвeстициje
26
(у тeхнoлoгиjу, нoвe кaпaцитeтe) и рaст зaпoслeнoсти у сeктoру MСПП, нaвoдe сe у нaстaвку :
-

Висoкa су oптeрeћeњa рaдa (висинa пoрeзa и дoпринoсa нa брутo зaрaдe), брojнe тaксe,
дoпринoси, нaкнaдe и сл.
Вeликa су нeнaплaћeнa пoтрaживaњa и дуги рoкoви нaплaтe истих;
Висoкe кaмaтнe стoпe нa крeдитe дaтe приврeди;
Нeдoвoљнo рaзвиjeнa пoлитикa кoнкурeнциje нa дoмaћeм тржишту и нeзaдoвoљaвajућa
улoгa држaвe нa плaну зaштитe кoнкурeнциje;
Сивa eкoнoмиja, кoja вoди нeлojaлнoj кoнкурeнциjи;
Низaк живoтни стaндaрд, oднoснo мaлa купoвнa мoћ грaђaнa;
Индустриjскe зoнe кoje нису кoмунaлнo дoбрo oпрeмљeнe;
Oдлив кaдрoвa из мaњих у вeћe индустриjскe цeнтрe;
Нeзaдoвoљaвajућa сaрaдњa општинe и сeктoрa MСПП (висoкe нaкнaдe, кoмунaлнe тaксe,
спoрa прoцeдурa дoбиjaњa пoтрeбних дoзвoлa и сл.)

Кao пoслeдицa нaвeдeних вeликих и брojних oптeрeћeњa у приврeди, a у нeдoстaтку
инвeстициoнoг и oбртнoг кaпитaлa, кao и систeмскoг мoдeлa финaнсирaњa пoљoприврeдe и
индустриje, фирмe свe мaњe инвeстирajу, свe сe чeшћe oкрeћу oдржaвaњу пoслoвaњa нa
пoстojeћeм нивoу или пaк смaњивaњу прoизвoдњe и брoja зaпoслeних. Дoдaтни прoблeм jeстe
сигурнo и прeнoс пoслoвaњa у зoну сивe eкoнoмиje, кaкo би сe избeглa или смaњилa брojнa
пoрeскa и другa oптeрeћeњa. Moжe сe зaкључити дa бeз систeмских и кoрeнитих мeрa,
усмeрeних кa прoмeни пoслoвнoг aмбиjeнтa, ниje мoгућe гoвoрити o рeиндустриjaлизaциjи и
усмeрaвaти субjeктe у oблaсти индустриje – кa прoспeритeту и унaпрeђeњу кoнкурeнтнoсти.
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Услoви и oптeрeћeњa у приврeди Србиje, брoшурa Униje пoслoдaвaцa Србиje, Aустриjскa aгeнциja зa
рaзвoj (AДA), сeптeмбaр 2010.
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6.7.1. СВОТ анализа за област индустриja, грaђeвинaрствo и прoизвoднo зaнaтствo
Снаге

Слабости

- Пoвoљaн гeoгрaфски и сaoбрaћajни
пoлoжaj општинe (близинa кoридoра 10;
жeлeзничкa пругa E85; удaљeнoст 40 км
oд Нoвoг Сaдa и 130 км oд Бeoгрaдa);
- Oпштинa Врбaс je jeднa oд приврeднo
рaзвиjeних oпштинa у Р. Србиjи:
прoсeчнe зaрaдe бeз пoрeзa и дoпринoсa
пo зaпoслeнoм у 2011. гoдини билe су
вeћe у oднoсу нa рeгиoн Jужнe и Истoчнe
Србиje и рeгиoн Шумaдиje и Зaпaднe
Србиje;
- Пoвoљни услoви зa рaзвoj прeхрaмбeнe
индустриje: општинa имa jaку сирoвинску
бaзу
у
oблaсти
примaрнe
пoљoприврeднe прoизвoдњe, пoсeбнo
прoизвoдњe житaрицa, индустриjскoг
биљa, сeмeнскe рoбe;

-

Нeдoвoљнo eфикaснa oпштинскa упрaвa;

-

Нeзaдoвoљaвajућa сaрaдњa општинe и
сeктoрa MСПП (висoкe нaкнaдe, тaксe,
спoрa прoцeдурa дoбиjaњa пoтрeбних
дoзвoлa, нeдoстaтaк стручнe и eдукaтивнe
пoдршкe oпштинскe упрaвe зa нoвa
зaпoшљaвaњa и oснивaњe прeдузeћa и
сл.);

-

Нeрaзвиjeнa индустриjскa прoизвoдњa.
Вeликa вeћинa индустриjских прeдузeћa je
тoкoм дeвeдeсeтих гoдинa прoшлoг вeкa
изгубилa тржиштe, тeхнoлoгиjу или je
прoшлa
крoз
нeуспeшaн
прoцeс
привaтизaциje;

-

Ниски прoизвoдни, инoвaтивни и извoзни
кaпaцитeти
кoмпaниja
у
oблaсти
прeхрaмбeнe
индустриje.
Прoизвoдни
кaпaцитeти прeхрaмбeних кoмпaниja нису
искoришћeни дoвoљнo, брoj рaдникa у oвoj
индустриjи
гoдинaмa
сe
смaњуje,
прeдузeћa вeoмa мaлo извoзe (нajчeшћe
сaмo рeгиoн CEFTA) и
инoвирajу,
нeдoвoљнo су кoнкурeнтнa нa тржишту EУ
(кoнкурeнтнoст сe грaди нa jeфтиним
рeсурсимa и нискoм стeпeну oбрaдe
прoизвoдa);

-

Нeрaзвиjeнa грaђeвинскa дeлaтнoст;

-

Нeдoвољнo
рaзвиjeн
сeктoр
услугa
смeштaja и исхрaнe, висoкe цeнe услугa у
сeктoру сaoбрaћaja (jaвни мeђугрaдски
прeвoз);

-

Слaбa крeдитнa спoсoбнoст прeдузeћa,
нaрoчитo у сeктoру MСПП и нeдoстaтaк
сoпствeних финaнсиjских срeдстaвa зa
инвeстициoнa
улaгaњa
(у
нoвe
тeхнoлoгиje, истрaживaњe и рaзвoj,
инoвaциje,
мaркeтинг
тeхникe)
и
рeaлизaциjу извoзних aрaнжмaнa;

-

Нeдoвoљнa
улaгaњa
из
oпштинскoг/пoкрajинскoг и рeпубличкoг
буџeтa зa прojeктe рeиндустриjaлизaциje и
нoвoг зaпoшљaвaњa, пoсeбнo нa сeктoру
MСПП;

-

Нискa инвeстициoнa aктивнoст: у oднoсу нa
рeпублички, пoкрajински и oкружни прoсeк,
oствaрeнe инвeстициje пo зaпoслeнoм
(укупнo и пo грaнaмa приврeђивaњa) у

- Рaзвиjeнa
прeхрaмбeнa
индустриja:
пoстojaњe прeхрaмбeних кoмпaниja сa
квaлитeтним
и
брeндирaним
прoизвoдимa,
трaдициjoм,
висoкoм
прeпoзнaтљивoшћу нa дoмaћeм и инo
тржишту („Carnex“ д.o.o. Врбaс; фaбрикa
шeћeрa „Бaчкa“; кoндитoрскo прeдузeћe
„Medela“ a.д., Врбaс; фaбрикa уљa и
биљних мaсти „Vital“, a.д. Врбaс);
- Tрaдициja индустриjскe прoизвoдњe и
мoгућнoсти
рeиндустриjaлизaциje:
у
пeриoду пoстojaњa СФРJ општинa je
имaлa брojнa успeшнa индустриjскa
прeдузeћa
у
oблaсти
мeтaлoпрeрaђивaчкe, тeкстилнe, дрвнe,
хeмиjскe индустриje;
- Пoтврђeнa извoзнa oрjeнтaциja чeтири
нajвaжниja
прeдузeћa
у
oблaсти
прeхрaмбeнe индустриje;
- Рaзвиjeн сeктoр тргoвинe и сaoбрaћaja;
- Рaзвиjeн финaнсиjски сeктoр сa 17
бaнaкa и свим вoдeћим oсигурaвajућим
кућaмa;
- Квaлификoвaнa
снaгa;

и

oбрaзoвaнa

рaднa

- Oснoвaнa Кaнцeлaриja зa лoкaлнoeкoнoмски рaзвoj oпштинe Врбaс;
- Успoстaвљeнa сaрaдњa oпштинe Врбaс
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сa Рeгиoнaлнoм рaзвojнoм aгeнциjoм
„Бaчкa“ у oблaсти рaзвoja приврeдe и
прeдузeтништвa.

oпштини Врбaс су примeтнo нижe;
-

Нeрaзвиjeнa пoслoвнa инфрaструктурa:
индустриjскe
зoнe
нeдoвoљнo
су
кoмунaлнo oпрeмљeнe; нeрaзвиjeни су
клaстeри; пoслoвни инкубaтoри;

-

Зaступљeнoст сивe eкoнoмиje, пoсeбнo у
сeктoру MСПП, кoja вoди нeлojaлнoj
кoнкурeнциjи;

-

Oдлив кaдрoвa
цeнтрe;

-

Прoблeм
нeзaпoслeнoсти:
изрaжeнa
дугoрoчнa нeзaпoслeнoст; вeлики брoj
нeзaпoслeних
млaдих;
нajвeћи
брoj
нeзaпoслeних
сa
нискoм
стручнoм
спрeмoм; зaпoшљaвaњe нa oдрeђeнo
врeмe;

-

Рaзликa измeђу пoнудe тржиштa рaдa и
пoтрaжњe
зa
квaлификoвaним
стaнoвништвoм су изрaжeнe у гoтoвo свим
сeктoримa.

Шансе
- Стимулaтивнo
пoрeскo
и
рaднo
зaкoнoдaвствo зa нoвa зaпoшљaвaњa,
инвeстициje,
извoзнe
aктивнoсти,
истрaживaњe и рaзвoj;

у

вeћe

индустриjскe

Претње
-

Нeстимулaтивни зaкoни кojи сe тичу
зaпoшљaвaњa, инвeстициja, инoвaциja,
извoзa, пoсeбнo нa сeктoру MСПП;

-

Брojни зaкoнски прoписи, чeстe прoмeнe
зaкoнa, oдсуствo примeнe зaкoнa у прaкси,
кoлизиja зaкoнa нa рaзличитим нивoимa
влaсти;

- Сaнкциoнисaњe
сивe
eкoнoмиje;
пoдстицaњe и зaштитa кoнкурeнциje;

-

Висoки
пoрeски
и
приврeдним субjeктимa;

- Дeпoлитизaциja oпштинскe, пoкрajинскe
и рeпубличкe упрaвe;

-

Висoк уплив бирoкрaтских и пoлитичких
структурa
приликoм
дoнoшeњa
и
рeaлизaциje инвeстициoних и eкoнoмских
oдлукa;

-

Нeдoвoљнo eфикaснa oпштинскa упрaвa у
дoмeну сaрaдњe сa приврeдoм, пoсeбнo
сeктoрoм MСПП;

-

- Пoтписaни спoрaзуми Р. Србиje o
слoбoднoj тргoвини сa EУ; зeмљaмa у
рeгиoну (CEFTA Спoрaзум); Русиjoм;
Бeлoрусиjoм; Кaзaхстaнoм; Tурскoм;
СAД;

Нeeфикaснa
кooрдинaциja
дoнoсиoцa
oдлукa нa линиjи општинa, пoкрajинa,
рeпубликa у привлaчeњу дoмaћих и
стрaних инвeститoрa;

-

Нeрaзвиjeнa и нeлojaлнa кoнкурeнциja
(пoслoвaњe у зoни „сивe eкoнoмиje“;
тржишнa структурa oлигoпсoнa);

- Кoришћeњe срeдстaвa фoндoвa EУ у

-

Интeнзивнa инoстрaнa кoнкурeнциja, кao

- Смaњивaњe пoрeских и других нaмeтa
приврeди;

- Рaзвиjaњe
мeхaнизaмa
eфикaснe
кooрдинaциje дoнoсиoцa oдлукa нa
линиjи општинa, пoкрajинa, рeпубликa;
- Дoбиjaњe
сeртификaтa
Нaциoнaлнe
aлиjaнсe зa лoкaлни eкoнoмски рaзвoj
(НAЛEД)
o
пoвoљнoм
пoслoвнoм
oкружeњу oпштинe Врбaс;
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пeриoду 2014-2020;
- Рaзвoj
пoслoвнe
инфрaструктурe:
рeгиoнaлнo и/или лoкaлнo удруживaњe у
клaстeрe, oпрeмaњe индустриjских зoнa,
oснивaњe пoслoвних инкубaтoрa;
- Вeћe учeшћe приврeдникa у прoгрaмимa
и пoзивимa нaциoнaлних и пoкрajинских
институциja;

пoслeдицa
-

-

- Прeквaлификaциja
рaднe
снaгe:
усклaђивaњe
људских
рeсурсa
сa
пoтрeбaмa тржиштa рaдa.

-

-

-

-

-

-

пoтписaних спoрaзумa
o слoбoднoj тргoвини;
Интeнзивнa
кoнкурeнциja
у сeктoру
тргoвинe: сeктoр тргoвинe кojи припaдa
сeгмeнту
MСПП
суoчaвa
сe
сa
интeнзивнoм кoнкурeнциjoм хипeрмaркeтa
и вeликих инoстрaних тргoвинских и
дистрибутивних лaнaцa;
Висoк инвeстициoни ризик кao пoслeдицa
нискoг пoлитичкoг крeдибилитeтa зeмљe;
Висoкe кaмaтнe стoпe нa крeдитe дaтe
приврeди;
Нeдoстaтaк
финaнсиjскe
пoдршкe
приврeднoм рaзвojу из oпштинскoг буџeтa,
буџeтa Пoкрajинe и Рeпубликe;
Oтeжaнa нaплaтa пoтрaживaњa у рoку,
дуги рoкoви нaплaтe истих, висoкa
нeликвиднoст и зaдужeнoст у приврeди;
Низaк живoтни стaндaрд и мaлa купoвнa
мoћ стaнoвништвa;
Нeдoвoљнo eфикaсни држaвни и лoкaлни
прoгрaми зa пoдршку извoзницимa, мaлим
и инoвaтивним прeдузeћимa;
Прoмeнљиви зaхтeви извoзних тржиштa,
нeцaринскe
бaриjeрe,
висoкa
бирoкрaтизaциja извoзних пoслoвa;
Нeeфикaснo судствo (слaбa прaвнa
зaштитa инвeститoрa, влaсничких прaвa,
угoвoрa, интeлeктуaлнe свojинe и сл.);
Нeeфикaсaн
jaвни
сeктoр:
висoкa
бирoкрaтиja, нeдoвoљнo eфикaснa jaвнa
упрaвa, нeeфикaснa буџeтскa пoтрoшњa.
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6.8. Приoритeти, циљeви и мeрe за област: конкурентност привреде и предузетништво,
запошљавање

ПРИОРИТЕТ

ЦИЉ

МЕРА

1.
ИЗГРАДЊА
.
КОНКУРЕНТНОСТИ
И
ЈАЧАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИШВА У
РЕАЛНОМ СЕКТОРУ

1.1. Раст производње,
извоза и запошљавања
у сектору МСПП

1.1.1.
Јачање
сектора МСПП

1.2.
Стварање
повољног
пословног
окружења за
рад
реалног
сектора,
посебно сектора МСПП

1.2.1.
Развој
инфраструктуре

конкурентности

пословне

1.2.2. Јачање капацитета локалне
самоуправе
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7. ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
7.1. Климатске карактеристике
Према географском положају, Општина Врбас припада области умерено-континенталне климе.
Њене одлике су умерено топла лета и умерено хладне, снежне зиме, са израженим прелазним
годишњим добима. Падавина има у свим годишњим добима, али је њихова укупна месечна и
годишња количина веома колебљива (графикон 2).
За анализирани дванаестогодишњи период просечна сума падавина током године износи
563,18 мм, а просечна температура 12,3 °C. Најхладнији месец је јануар, а затим температура
расте и достиже свој максимум током јула. Раст температурe праћен је растом количина
падавина, које достижу максимум у јуну месецу. Од јуна се јавља умерено сушни период, да би
од августа температура почела да пада, а количина падавина да расте уз неравномеран
распоред по месецима.
Просечна годишња количина падавина oд 563,18 мм је релативно мала поготово са
становишта пољопривредне производње, па је наводњавање усева један од основних
проблема овог дела Војводине. С обзиром на заступљеност плодног земљишта, негативан
ефекат недостатка падавина је веома изражен. Главни максимум падавина јавља се у јуну, док
споредни максимум настаје крајем јесени (новембар). Главни минимум падавина јавља се у
току фебруара, док секундарни минимум настаје у децембру месецу.
Графикон бр. 2. Климадијаграм за општину Врбас за период 2000-2012. (по Walter-у, 1960)
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Извор: „Агрозавод“ пољопривредна стручна служба општине Врбас

Посматрано по појединим годинама, температуре веће од просечних за ово подручје бележе се
у 2011. години у којој је било топлије за 1,1° C у односу на вишегодишњи просек, затим у 2009.
(+ 0,6°C), 2008. (+ 0,7°C), 2007. (+ 0,6°C) и 2000. години (+ 0,8°C). Температуре ниже од просека
бележе се у 2005. години током које је за 1,5° C било хладније у односу на вишегодишњи
просек, као и у 2012. години у којој су температуре биле за 1°C ниже од просека.
Количина падавина у појединим годинама јако варира. Значајно већа количина падавина од
вишегодишњег просека бележи се у 2010. години у којој је пало 289,32 мм водених талога више
у односу на просек, затим у 2002. (+ 206,22 мм) 2007. (+ 140,32 мм) и 2011. години (+ 157,28
мм). У 2000. години пало је 268,60 мм водених талога што је за 294,58 мм мање од
вишегодишњег просека. Значајно мање количине падавина од просека бележе се и у 2003. (105,58 мм) и 2012. години (- 140,28 мм).
Најчешћи ветрови у региону су северац, западни ветар, јужни ветар и кошава. У летњем
периоду могућа је појава олујног ветра. Средња годишња вредност релативне влажности
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ваздуха износи 77%. Средње вредности релативне влажности ваздуха по годишњим добима
су: зима 88%, пролеће 74%, лето 70% и јесен 78%.
Облачност је веома битан климатски фактор због тога што има улогу климатског модификатора
односно утиче на трајање инсолације, модификује интензитет сунчевог зрачења итд. Дани са
средњом дневном облачношћу мањом од 20% рачунају се у ведре дане. Средњи годишњи број
ведријих дана за општину Врбас износи 57,6, а годишња облачност 59%.
7.2. Рељеф и педолошке карактеристике
Територија Општине Врбас простире се на лесној заравни и лесној тераси, на надморској
висини од 81-104 метара. Најуочљивија висинска разлика је у пограничном делу према Кули,
где лесна зараван доминира над лесном терасом засеком од 17 метара. Најнижа тачка се
налази на лесној тераси око Јегричке која се налази на југу општине, док се најистакнутија
тачка налази на лесној заравни односно на северу општине. У целини посматрано, рељеф
показује наглашену нагнутост од северозапада према југоистоку, као и од севера према југу.
Лесна зараван покрива око једне четвртине, док лесна тераса покрива преостале три
четвртине територије општине. За разлику од лесне заравни која је највиши геоморфолошки
члан, апсолутна висина лесне терасе се креће од 81-87 м и показује благу нагнутост у правцу
северозапад-југоисток. Тако је земљиште на већим надморским висинама сувље, а у нижим
деловима је влажно (мочварно).
Тло, према свом педолошком саставу, представља најплоднију врсту земљишта, при чему
преовлађују чернозем карбонатни, чернозем карбонатни на лесном платоу, чернозем са
знацима оголевања у лесу, ливадска црница карбонатна на лесној тераси, заслањена ливадска
црница, ливадска црница са зрнцима заслањивања, ритска црница карбонатна заслањена и
солончак.
Ливадска карбонатна црница је најзаступљеније (66,9%) земљиште у атару општине Врбас, а
најприсутније је на лесној тераси (ЛПУО, 2011). Овај тип земљишта се одликује добрим
физичко-механичким и хемијским особинама, са просечном дубином хумусног слоја 65-70 цм.
Обзиром на веома повољан однос минералне и органске фракције, структуру агрегата, као и
снабдевеност азотом, фосфором и калијумом ливадска карбонатна црница је земљиште
високих производних карактеристика које представља основ за развој пољопривреде овог
подручја. Површине под овим земљиштем користе за као оранице за производњу ратарских
усева.
Водно-ваздушне, као и хемијске особине хумусног хоризонта су врло добре. Ливадска црница
има алкалну хемијску реакцију у хумусном хоризонту А, при чему се pH у води креће од 7,7-8,7,
а у раствору nKCl 7,1-7,9 (ЛЕАП, 2005). Са дубином алкалност се повећава. Ливадска црница
се карактерише добром снабдевености хумусом, чији се садржај у слоју 0-20 цм креће од 4,55,3%. Са дубином, количина хумуса се смањује, али се често и у доњем прелазном AC
хоризонту, на дубини од 110 цм, може наћи садржај хумуса већи од 1% (ЛЕАП, 2005).
Снабдевеност основним макроелементима, односно азотом, фосфором и калујумом је добра.
Карбонатни чернозем је присутан на 17,5% територије општине и простире се и на лесној
тераси и на лесној заравни (ЛПУО, 2011). На лесној тераси, карбонатни чернозем је присутан
на више локалитета, док на лесној заравни захвата јужне делове. Просечна дебљина хумусног
хоризонта износи од 40-70 цм. Боја карбонатног чернозема на лесној заравни је мрко-смеђа,
док је на лесној тераси мрко-црна (ЛПУО, 2011). Дубина хумусног А хоризонта креће се од 65
до 80 цм. Испод А хоризонта налази се прелазни AC хоризонт са развијеношћу 40-50 цм, што
укупно чини дубину од 105–130 цм. Испод 105 или 130 цм појављује се матерински супстрат,
лес као C хоризонт (ЛЕАП, 2005).
С обзиром на сам назив, основна хемијска одлика овог типа земљишта јесте његова
карбонатност. Креч прожима цео хумусни хоризонт и обично се са дубином његова количина
повећава. Реакција средине је алкална и у води и у раствору nKCl. Количина хумуса варира од
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3,5 - 6% (ЛЕАП, 2005). Основним макроелементима земљиште је добро снабдевено те је и овај
тип земљишта изразито пољопривредно земљиште веома високих производних особина.
Делувијално-алувијални карбонатни и бескарбонатни нанос обухвата 1% територије Општине
и налази се у њеном североисточном делу. Пружа се у правцу север-југ у дужини од 9,5 км.
Солончак представља тип сланог земљишта настао у процесима салинизације. Солончак се
простире на веома малој површини, у близини Куцуре, а највише га има на територији Савиног
Села. Десалинизација овог земљишта може се успешно вршити спуштањем нивоа подземних
вода (ЛПУО, 2011).
7.3. Пољопривредно и шумско земљиште
7.3.1. Пољопривредно земљиште
Према подацима званичне статистике из 2013. године пољопривредне површине у општини
Врбас чине 89,2% њене територије, што представља 10,2% пољопривредних површина
Јужнобачког округа (табела 19). Педолошки састав општине Врбас је изванредан, а структура
земљишних површина је повољна. Удео обрадивог земљишта у укупној пољопривредној
површини износи око 99,8%, а ораничних површина 97,3%. Највише ораница, у односу на
укупну величину катастарске општине, налази се у К.О. Врбас, а најмање у К.О. Савино Село.
Агроеколошки услови представљају велики потенцијал за развој пољопривредног сектора и
ослањају се на простране равнице чернозема и ливадске црнице карбонатне, које омогућавају
врло квалитетни развој како ратарства, тако и сточарства, воћарства и виноградарства (ПП
Врбас, 2011).
С обзиром на ширење градских насеља и индустријских зона, пољопривредне површине су у
протеклом десетогодишњем периоду смањене за око 2% на територији општине Врбас, док је
то смањење на нивоу Јужнобачког округа нешто блаже и износи 1,2% (табела 19).
Најзначајније смањивање претрпеле су површине под виновом лозом и ливаде, док су
површине под воћњацима готово удвостручене. Сличан тренд је присутан и на нивоу округа.
Табела бр. 19. Пољопривредне површине на територији општине Врбас и Јужнобачког округа у
периоду 2002-2012. године
Врбас
2002

2012

2012/2002
(%)

Јужнобачки округ
2002

2012

2012/2002
(%)

Укупна
пољопривредна
површина

34.080

33.392

97,98

330.550

326.513

98,78

Оранице и баште

33.310

32.428

97,35

303.712

298.244

98,20

Воћњаци

83

159

191,57

2.333

2.702

115,82

Виногради

15

2

13,33

2.253

1.831

81,27

Ливаде

214

585

273,36

2.260

5.813

257,21

141

38,95

13.770

11.581

84,10

33.315

98,03

324.328

320.171

98,72

362
Пашњаци
Обрадива
пољопривредна
33.984
површина
Извор: РЗС, Општине у Србији

У структури обрадивог пољопривредног земљишта доминирају њиве и вртови са 97,3%, док
воћњаци и виноради чине свега 0,5% обрадивих површина. На ораничним површинама
доминира производња жита (61,5% ораничних површина) и индустријског биља (27,4%
ораничних површина). Према подацима РЗС (2012) најзначајније површине под житима
захватају кукуруз (69%), пшеница (22%) и јечам (7%). Међу индустријским биљем најзначајније
је заступљено гајење шећерне репе (46% површина под индустријским биљем) и соје (44%).
Сунцокрет се гаји на свега 4% површина под индустријским биљем. Повртно биље покрива
7,1% ораница. Највише се гаје кромпир, грашак, црни лук и купус. Крмно биље покрива свега
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3,2% ораничних површина. Најзаступљеније је гајење луцерке (41%), детелине (20%) и
силажног кукуруза (27%). Воћарска производња је испод могућности потенцијала. Према
званичној статистици вишегодишњи засади воћа и винове покривају свега 161 ha. Највише је
стабала јабуке (64%), вишње (16%), шљиве (7%) и кајсије (6%).
Катастарска структура пољопривредних површина у општини Врбас је јако добра. У укупном
износу, чак 99,36% пољопривредног земљишта се налази у прве три катастарске класе. 96,39%
њива су на парцелама 1-3. катастарске класе. Готово сто одсто воћњака и винограда се налазе
на парцелама прве и друге катастарске класе.
Табела бр. 20. Површине пољопривредних култура земљишта по класама, у ха
Култура
Њиве, ха
Кат.структура%
Вртови
Воћњаци
Кат.структура%
Виногради
Кат.структура%
Ливаде
Кат.структура%
Пашњаци
Кат.структура%
Трстици
мочваре
Кат.структура%
УКУПНО
Кат.структура%
Извор: РГЗ

Класа
I
15.872,45
48,50
0,00

II
11.646,54
35,58
0,00

III
4.028,49
12,31
0,00

IV
858,87
2,60
0,00

V
246,67
0,75
0,00

VI
76,49
0,23
0,00

VII
0,00

VIII
0,00

0,00

0,00

59,56
55,73
1,06
11,31
82,29
30,79
101,66
25,35
57,47
63,12

46,49
43,50
8,31
88,69
89,16
33,36
148,47
37,03
33,54
36,84

0,82
0,77
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94,61
35,40
109,64
27,34
0,04
0,04

0,90
0,34
41,20
10,28
0,00

0,30
0,11
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.174,49
48,13

11.972,51
35,63

4.233,60
12,60

900,97
2,68

246,97
0,73

76,49
0,23

0,00

0,00

Међутим, последњих година анализе показују да се смањује количина хумуса. Разлог је
интензивна пољопривредна производња, неправилна агротехника, дебаланс макро и
микроелемената и дефицит квалитетних органских ђубрива. На стање плодног земљишта
неповољно утичу многи фактори: ерозиони процеси (ветар, вода), емисије индустријских
постројења, неадекватна примена минералних ђубрива (врста и количина) и пестицида,
загађивање земљишта одлагањем отпада и смећа и утицај саобраћајница на плодно
земљиште путем издувних гасова (ПС).
С обзиром на географски положај и ружу ветрова, као и недостатак шумских појасева
пољопривредно земљиште треба заштитити пољозаштитним појасевима од штетног дејства
еолске ерозије. Заштитни појасеви пружају заштиту пољопривредним површинама од
исушивања и ерозије, којом се земљиште осиромашује, јер долази до одношења финих
честица из најплоднијег слоја (ПП Врбас, 2011).
7.3.2. Шуме и ваншумско зеленило
Кључне улоге шумских површина, насељског, ваннасељског и заштитног зеленила, испољавају
се у стварању повољних хигијенско-здравствених услова, побољшању топлотног режима,
обнављању кисеоника у атмосфери, повећању влажности ваздуха, ублажавању јонизације,
ублажавању утицаја уличне буке, заштити од ветрова, пешчаних и снежних наноса, заштити
земљишта од ерозије, апсорпцији прашине и чађи и естетском значају. Чврсте честице чађи из
ваздуха задржавају се на лишћу, одакле се падавинама спирају у земљиште те се на тај начин
смањује удисање штетних материја. Имајући у виду број и близину индустријских постројења у
градској зони, као и интензитет саобраћаја кроз Врбас неопходно је повећање површина под
зеленилом, подизање нових дрвореда и шумских појасева, поготово око индустријске зоне.
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Генерално посматрано, читаво подручје је изразито оскудно шумским површинама. Тако је
шумовитост Јужнобачке области незнатно мања (8,22%) од исте за АП Војводину, а
шумовитост општине Врбас износи свега 1,22% (ПП Врбас, 2011). Према подацима званичне
статистике из 2004. године површине под шумом захватају 124 ха. Међутим, последњих година
су уложена значајна средства за повећање површина под шумом на подручју општине. Прeма
подацима којима располаже Покрет горана општине Врбас, површине под шумом и шумским
растињем захватају 416 ха са следећим распоредом:
- Потес „Провалије“ располаже са 76 ха шуме, при чему са 64 ха управља Ловачко удружење
Врбас, а са 12 ха управља општина Врбас;
- К.о. „Змајево“ располаже са око 10 ха старе шуме;
- Нови шумски засади у Бачком Добром Пољу, Косанчићу и Равном Селу захватају површину
од 20 ха;
- Поред канала хидросистема ДТД у општини Врбас површинe под шумом захватају 280
хектара, управљач је ЈП „Воде Војводине“ (до 2012. године пошумљено 80 ха);
- У власништу Јавне агенције за зоохигијену и пољопривреду (ЈАЗИП) налази се 10 ха под
шумом и 20 ха под новозасађеним шумским садницама. У оквиру ЈАЗИПА-а формиран је и
расадник шумског дрвећа који ће се користити за подизање ветрозаштитних појасева и
пошумљавање око 290 хектара земљишта које је добијено на управљање од Министарства
пољопривреде (земљиште ниске категорије које не може да се изда у закуп).
Постојећа званична документа општине за ширење шумских површина предлажу коришћење
деградираног и мање плодног земљишта и депресија, с тим да се морају пратити тенденције у
сточарству и поштовати потребе у овом виду пољопривредне производње.
Услед слабе пошумљености и недовољно развијених ветрозаштитних појасева, чести и јаки
ветрови нарушавају састав земљишта и тиме негативно утичу на квалитет земље. Према
наводима представника Покрета горана општине Врбас, пољопривредни произвођачи у
значајној мери лоше утичу на постојеће ветрозаштитне појасеве, иако су њихови главни
корисници. Највише штете ветрозаштитним појасевима наноси се директним скретањем
пољопривредних машина са путева у њиве кроз ветрозаштитне појасеве чиме се газе млада
стабла и оштећују старија. У том смислу саобраћајна полиција би могла да да већи допринос
усмеравањем пољопривредних произвођача да на своје њиве улазе са само једног, за ту
намену, предвиђеног искључења.
Циљ формирања површина под градским зеленилом јесте довољна количина зеленог простора
2
који се изражава у м /становнику. Норматив за формирање зелених површина у урбаним
насељима заснован је на податку да један хектар шуме утроши у току дана количину CO 2 коју
2
дисањем избаци око 200 људи, одакле је изведено да је за једног човека потребно 50 м
зеленила. Ово је норматив заснован на биолошком аспекту, али при одређивању зелене
површине по становнику користе се различити приступи. Неки аутори приликом обрачунавања
површина у обзир узимају само градско зеленило, док други у обзир узимају градско и
ванградско зеленило као и одређене пољопривредне површине. Према Европским
2
стандардима, површина зеленила по становнику креће се од 15-25 м и у обзир узима само
2
градско зеленило. Увећање норматива на 35 м по становнику и више, углавном се повезује са
агломерацијом парк-шума у непосредном окружењу. У „Просторном плану општине Врбас“
наводи се да укупне зелене површине (насељске и ваннасељске) не треба да буду мање од
2
200 м . Ове површине треба да формирају јединствену целину и као такве дају обележје целој
општини (ПП Врбас, 2011).
Планским докуметима дефинисане су приоритетне активности у циљу повећања зелених
површина и њихове боље организације: повезивање постојећих површина под шумом и
ваншумским зеленилом; подизање нових повезаних зелених површина у градској зони;
подизање нових зелених заштитних појасева око индустријске зоне; уређење зеленила
школског комплекса; реконструкција постојећих дрвореда и подизање нових, што се нарочито
односи на улице са широким регулацијама; заснивање нових дрвореда уз пољопривредне
површине и саобраћајнице који би у том случају имали улогу заштите од јаких удара ветра као
и спречавања еолске ерозије пољопривредних површина. Просторним планом општине Врбас
планира се повећање површина под ваншумским зеленилом са садашњих 166 ха на 457 ха
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2

(100 м по становнику) што је неопходно ради задовољења потреба становништа за зеленим
површинама.
7.4. Хидрографска мрежа и водни ресурси
Хидрографска мрежа општине Врбас је разноврсна и веома карактеристична иако општина као
и цела Бачка припада сувим, више степским пределима. На хидрографске прилике у највећој
мери утичу физичко-географски и све више и антропогени фактори.
7.4.1. Подземне воде
Подземне воде у Општини Врбас налазе се у облику издани на различитим дубинама, у
зависности од конфигурације терена. Имају велики значај како у пољопривреди тако и у
водоснабдевању становништва. На територији општине постоји плитка и дубока, односно
фреатска и артешка издан.
Артершке издани, коjе се налазе између два непропусна слоја земљишта користе се за
водоснабдевање општине Врбас. За јавно водоснабдевање користе се дубоки бунари дубине
115 и 154 м. Поједина места општине користе субартеријске бунаре дубине 120-200 м (ЛЕАП,
2005).
7.4.2. Површинске воде
Територију општине Врбас пресеца веома развијена мрежа канала који припадају
хидросистему Дунав-Тиса-Дунав, река Јегричка која протиче кроз јужни део општине, а
присутан је и већи број језера. Канали који протичу кроз Врбас су: Врбас-Бездан, БечејБогојево, Савино Село-Нови Сад, Косанчић-Мали Стапар (табела 21). Са дужином од 929 км,
хидросистем ДТД је један од највећих у Европи и један од најзначајнијих у светским
размерама. Најважнија функција коју ови канали врше јесте заштита од поплава, заштита
земљишта од ерозије, одвођење сувишних вода као и наводњавање пољопривредних култура.
Каналска мрежа има значаја у снабдевању индустрије и рибњака водом, одвођење
употребљених вода, као транзитна мрежа и друго.
Табела бр. 21. Канали који протичу кроз Врбас
Назив канала
Укупна дужина (км)
Врбас-Бездан
80,9
Бечеј-Богојево
90
Савино Село-Нови Сад
39,1
Косанчић-Мали Стапар
21,1
Извор: ЛЕАП (2005) и ПП Врбас (2011)

Дужина кроз Општину (км)
12,7
21
2
3,7

На подручју општине Врбас налазе се и мелиорациони канали који припадају подсистемима
КЦ-III, К-IV, СВ, ВКЦ-V, Јегричка, ББ и 02 Врбас. Развијена мрежа латералних канала другог,
трећег и четвртог реда води до пољопривредних површина удаљених од главне каналске
мреже. Из ових канала вода се гравитационо и уз помоћ црпки пушта и пребацује у канале
вишег реда. На тај начин се спушта ниво подземних вода и спречава ерозија земљишта. Иако
је основни каналски систем ДТД првобитно изграђен са наменом наводњавања и скраћивања
речних путева, данас овај систем канала служи превасходно за одводњавања. Подсистеми за
одводњавање (сливне површине) у целости покривају територију општине, са 37.562 хектара
(Сл. лист општине Врбас, бр. 17., 2012).
Због великог загађења Великог бачког канала, лошег организовања пољопривредних
произвођача и лошег одржавања латералних канала, капацитети каналске мреже ДТД за
наводњавање се веома слабо користе. Према располаживим подацима, на подручју Општине
системи за наводњавање изграђени су на 5.982 хектара, што чини 16 % од укупне површине
(Сл. лист општине Врбас, бр. 17., 2012). Одржавање система за наводњавање врше власници,
односно корисници пољопривредног земљишта. Према годишњем програму заштите, уређења
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и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Врбас за 2012. годину мањим
интервенцијама (земљани радови и мањи објекти) може се изградити нових 250 ха површине
за наводњавање, а већом интервенцијом (поред земљаних радова и већи број објеката са
пумпним агрегатима) може се изградити нових 3.450 ха (Сл. лист општине Врбас, бр. 17., 2012).
Највише пољопривредних површина наводњавају следећа правна лица:
- ПП „Сава Ковачевић“, а.д. Врбас наводњава целокупну обрадиву површину у свом поседу,
односно око 4.000 ха. Око 80% капацитета за наводњавање ово предузеће самостално
одржава, док су за одржавање 20% капацитета ангажовани овлашћени сервисери: „Агросавет“
из Врбаса (одржавају центар пивот и линеаре), „Euro Komerc“ из Бечеја (сервис машина типа
тифон) и фирмом „Варга“ из Суботице (сервис центрифугалних пумпи). Највећи проблем који
се јавља у систему наводњавања су константни нестанци струје на црпним станицама, стално
погоршање квалитета воде на сва три водозахвата, неодржавање канала, као и проблем
водозахвата на црпној станици код градске депоније.
- „Carnex“, д.о.о. Врбас поседује модерне системе за наводњавање типа линеар и пивот, који су
мобилни. Наводњава се око 1.500 ха (800 ха у Бачком Добром Пољу и око 600-700 ха у Равном
Селу). План је да се систем наводњавања успостави на свим обрадивим површинама ове
компаније. Компанија нема проблема са одржавањем система, јер су нови или недавно
ремонтирани;
- Предузеће „НОВИ АГРО“, д.о.о. Змајево наводњава око 400 ха земљишта и самостално
одржава систем наводњавања. У току су процедуре за припрему пројектне документације за
изградњу новог система за наводњавање.
Кроз јужни део територије општине протиче Јегричка и то кроз атаре Савиног Села, затим кроз
Равно Село и Змајево. Укупна дужина Јегричке је 65,4 км, а њеног каналисаног дела је 3 км.
Делом је, у свом средњем току, заштићена као Парк природе III категорије. На простору Парка
евидентирано је 76 водених и мочварних биљака од којих су многе заштићене. Јегричку
насељавају видре и око осамдесет аутохтоних и алохтоних врста риба.
На територији општине постоји и већи број језера. Змајевачка језера представљају четири
вештачке акумулације настале ископавањем земље за циглану. Комплекс чине четири језера:
Велико жуто, Кречно, хранилиште и Велико плаво језеро. Велико жуто и кречно језеро
представљају одлично место за риболовце, док хранилиште представља посебну целину у којој
се узгаја и храни млађ. Велико плаво језеро се налази у приватном власништву, ограђено је и
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није доступно риболовцима . Најатрактивније је Велико жуто језеро, са површином од шест
хектара и просечном дубином од 1,80 метара.
7.4.3. Термоминералне воде
На територији општине налазе се четири изворишта термалних вода, у Врбасу, Змајеву,
Бачком Добром Пољу и Куцури. На локалитету ЦФК „Драго Јововић“ Vrb-1/H и Vrb-2/H утврђено
је да се вода може користити за купање и као допунско средство лечења код бројних хроничних
обољења. Значајнија испитивања и анализе на још некoлико локалитета термалне воде нису
озбиљније вршена, али се намећу као један од задатака за наредни период.
7.4.4. Биодиверзитет и заштићена подручја
У најширем смислу, биодиверзитет означава свеобухватну варијабилност живота: биљака,
животиња, гљива и микроорганизама. Заштита биодиверзитета представља скуп мера и
поступака којима се угрожене биљне и животињске врсте штите од негативног човековог
деловања. Она се састоји од читавог низа мера и радњи које се могу груписати у три основне
целине:
- Научна основа за заштиту угрожених врста,
- Правна заштита угрожених врста,
- Практичне мере заштите угрожених врста.
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Користећи ове основе, за заштићена природна добра на територији општине Врбас проглашени
су Парк природе „Јегричка'', Споменик културе и природно добро „Чарнок'' и Споменик природе
„Стабло беле тополе у Савином Селу“. За поменута заштићена природна добра одређени су
корисници, са основним задатком да уз помоћ локалне самоуправе, покрајине и донатора
заштите, унапреде, а самим тим и афирмишу ове значајне, како за општину тако и за ширу
заједницу, природне вредности.
Парк природе Јегричка обухвата површину од 144.200 ха, са издуженим обликом слива од око
100 км, просечне ширине 14,5 км. Јегричка је десна притока Тисе. Иако је највећи и најдужи
водоток јужне Бачке, укупне дужине 65 км, она није права река, већ читав низ бара повезаних
ширим или краћим удубљењима. Крајем 2005. године, општина Жабаљ донела је Одлуку о
проглашењу парка природе „Јегричка” који се према Правилнику о категоризацији заштићених
природних добара ("Службени гласник РС", број 30/92) сврстава као значајно природно добро
III категорије. Одлуку су касније прихватиле и општине кроз које Јегричка протиче – Бачка
Паланка, Врбас и Темерин („Службени лист општине Врбас" бр. 7/2006, „Службени лист
општине Бачка Паланка" бр. 13/2006 и „Службени лист општине Жабаљ" бр. 11/2005). Старање
над Парком природе „Јегричка” поверено је ЈВП „Воде Војводине”. Од укупне површине
заштићеног пoдручја око 21% налази се у II, а остатак у III режиму заштите. На територији
Oпштине Врбас, Јегричка је у III режиму заштите.
Парк природе „Јегричка” богат је флором и фауном, а до сада је регистровано 76 биљних врста
и 16 биљних заједница. Издвајају се ретке, заштићене и угрожене врсте са црвене листе флоре
Србије: бели локвањ (Nimheae alba at Nimheae lutheum), барска папрат, водени орашак,
мешинка (јун-септембар), а у њој бораве и заштићене врсте риба: шаран, смуђ, штука и сом.
Од реликтних врста из топлог терцијета одржале су се: важљика, водољуб, дрезга,
подворница, кроцањ, локвањић, водена папрат, водени орашак, увијуша. Јегричка је
проглашена за међународно значајно подручје за заштиту птица (IBA) као и биљака (IPA) и
кандидат је за упис на међународну листу Рамсарских (влажних) подручја. Од изузетног значаја
је присуство видре, врсте са светске Црвене листе кичмењака, али и других представника
фауне као што су белобрка чигра, еја мочварица, ћубасти гњурац, патка њорка и барска
корњача (Парк природе Јегричка Предлог за стављање под заштиту као заштићено подручје II
категорије, 2012).
Споменик природе „Чарнок" је ботанички локалитет који је под заштитом од 1986. године.
Налази се на самом археолошком налазишту „Чарнок“ који је под заштитом као споменик
културе и обухвата само једну катастарску парцелу u Бачком Добром Пољу (број 1320).
Простор око археолошког локалитета „Чарнок" заштићен је због великог флористичког и
вегетацијског значаја његовог биљног покривача, као један од малобројних очуваних остатака
релативно мало измењене аутохтоне степске вегетације на подручју Војводине. На основу
законских овлашћења Покрајински завод за заштиту природе је израдио Студију заштите као
стручно-документациону основу за успостављање заштите Споменика природе „Чарнок“, као
заштићеног подручја III категорије (Споменик природе Чарнок, предлог за стављање под
заштиту као заштићено подручје II категорије, 2011., у даљем тексту Студија Чарнок).
Тип станишта на ком се заштићено подручје „Чарнок“ налази (панонска степа на лесу) одређен
је као приоритетан на националном и међународном нивоу и издвојено као приоритетно за
заштиту у еколошкој мрежи НАТУРА 2000. На око три хектара простора очувана је реликтна
степска вегетација са око 120 таксона васкуларне флоре и евидентираним популацијама 16
заштићених биљних врста (Студија Чарнок, 2011). Од укупне површине 62,2% је под II
степеном заштите, а 37,8 % је под III степеном заштите. Целокупна површина је у државном
власништу. До сада заштићено подручје „Чарнок“ није предложено за упис у међународно
значајна подручја.
Угрожене и заштићене врсте реликатне степе које се налазе на територији овог заштићеног
подручја које су идентификоване Студијом Чарнок (2011) су:
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- Садлеров различак (Centaurea sadlerana) - међународно и национално значајна врста, која је
такође наведена у Европској Црвеној Листи као и на IUCN-овој црвеној листи угрожених
биљака,
- памук трава (Salvia austriaca) - значајна за очување биодиверзитета, уписана у Црвену листу
флоре Србије,
- степски маслачак (Taraxacum serotinum), значајна за очување биодиверзитета, уписана у
Црвену листу флоре Србије,
- чичак (Cardus candicans) – заштићена ендемска врста,
- као и строго заштићена врста степског гуштера (Poddarcis taurica) од значаја за очување
вредних степских станишта на малом, ограниченом простору.
Статус заштићених врста имају и врсте уског распрострањења: дивљи каранфил (Dianthus
giganteiformis subsp. pontederae), српица (Falcaria vulgaris) и дивља шпаргла (Asparagus
officinalis). У групи врста које су значајне за очување биодиверзитета је и Hipericum elegans
(Црвена листа флоре Србије).
Према проценама, ужи локалитет Чарнока у време гнежђења насељава око 20 врста птица, док
током миграције и зимовања овај локалитет посети или надлети најмање још 70 врста птица
(Студија Чарнок, 2011). Врсте птица од националног и међународног значаја које су
проглашене за природне реткости, а које праве своја гнезда на локалитету Чарнок и у ближој
околини су: пољска шева (Alauda arvensis), обична траварка (Saxicola rubreta), срноглава
траварка (Saxicola torquata), бела плиска (Motacilla alba), жута плиска (Motacilla flava), велика
стрнадица (Miliaria calandra), вивак (Vanellus vanellus), обична белка (Oenanthe oenanthe).
Осим птица „Чарнок“ насељавају и бројне друге врсте фауне. Статус строго заштићене врсте
има степски гуштер (Poddarcis taurica).
На Чарнок великог утицаја имају околне парцеле пољопривредног земљишта на којима се
превасходно гаје кукуруз, пшеница, сунцокрет, соја, луцерка и детелина. За обраду ових
површина користи се механизација којом се одоравају подножја падина земљаног бедема
Чарнок. Површине под ливадама служе за испашу стоке, што заједно са обрадом земљишта
утиче на убрзану деградацију простора. С обзиром да се биолошки локалитет налази на
истоименом археолошком локалитету, отварање археолошких профила, односно ископавања
су такође утицала на микростаништа, састав и структуру једниствене степске вегетације.
Усмеравање пољопривредне производње, као облика коришћења ресурса под строго
контролисаним условима, треба да буде једна од мера заштите биолошке разноврсности
заштићеног простора (Студија Чарнок, 2011).
Споменик природе „Стабло беле тополе у Савином Селу“ под заштитом је од 1986. године
("Службени лист СО Врбас" број 6/1986), Решење бр. 633-3/86-III од 26.6.1986. На основу
Правилника о категоризацији заштићених природних добара ("Службени гласник РС" број
30/92) сврстава се у трећу категорију као значајно природно добро. Објекат се налази у КО.
Савино Село на катастарској парцели 1029 у улици Маршала Тита испред броја 19. Бела
топола у Савином Селу, заштићена као споменик природе, представља редак примерак
биљног света.
Израдом пројеката стазе здравља у парку „Јегричка'', планом и програмом афирмације
„Чарнока'' и стабла „Беле тополе'', значајно би се конкретизовале активности на заштити и
унапређењу ових природних добара.
7.4.5. Станишта природних реткости и еколошки коридори
На овом простору утврђено је присуство врста, које су заштићене као природне реткости. На
њиховим стаништима се уважава I степен режима заштите, а коришћење простора у близини
ових микролокалитета треба ускладити са потребама опстанка природних вредности. Канали
ДТД и Велики бачки канал, заједно са остацима природне вегетације по обалама и у
непосредној близини канала представљају станишта природних реткости и имају улогу
еколошких коридора од регионалног значаја. Значајна станишта природних реткости су:
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1. Шуме и ливаде на локалитету Велике Провалије - је станиште вуге (Oriolus oriolus), русог
сврачка (Lanius collurio) и обичне грмуше (Sylvia communis).
2. Ушће Малог у Велики бачки канал - је станиште беле сенице (Remiz pendulinus) и барске
стрнадице (Emberiza schoeniclus).
3. Цигланске баре код Змајева - је станиште барске стрнадице (Emberiza schoeniculus).
7.4.6. Природна добра у поступку заштите
Споменик природе „Стабло негундовца (Acer negundo) у дворишту гимназије у Врбасу“ у
поступку је валоризације у циљу проглашења заштите (ПП Врбас, 2011). Бригом и пажњом,
материјалним улагањима произашлим из планских решења, потребно је афирмисати „плућа“
града „Провалије“, вештачка језера у Змајеву, ремизе, утрине, пашњаке, шуме и урбане зелене
површине као значајан разноврсни животињски свет општине. Кроз планска решења,
афирмисале би се значајне животињске врсте од којих су неке природне реткости и веома
угрожене, неке су тема за научно проучавање, а неке које спадају у ловну дивљач и заштићене
су ловостајем (ПС, 2010).
7.5. Проблеми животне средине
7.5.1. Стање и квалитет површинских вода
Стање квалитета воде и седимента реке Јегричке прати ЈП „Воде Војводине“. Према извештају
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из 2012. године квалитет воде водотока Јегричка у погледу садржаја раствореног кисеоника
може се оценити као потпуно незадовољавајући. Као најкритичнији параметар издваја се
садржај раствореног кисеоника који је у свим узорцима одговарао најлошијем ванкласном
стању (< 3 мг/л). Ниједан узорак не испуњавају усвојене захтеве дефинисане другом
бонитетном класом. Биолошка потрошња кисеоник (BPK5) је на задовољавајућем нивоу. Сви
узорци су у границама прве бонитетне класе (граница прве класе BPK5 < 2 мг/л). Сви остали
параметри квалитета (HPK, једињења азота, суспендоване материје и суви остатак) су у
захтеваним границама прве и друге бонитетне класе. Уз напомену да је садржај суспендованих
материја веома близу горње граничне вредности друге класе.
У водама Јегричке у 2012. години утврђена је и опасност од убрзаних процеса еутрофикације.
Развоју трофичности доприносе концентрације фосфора у води које су на граници
мезотрофног и еутрофног стања. Повишене вредности електропроводљивости указују на
могуће неповољне последице употребе такве воде на гајене биљке и на наводњавано
земљиште.
Испитивања су показала да седимент у Јегричкој има неутралну до благо алкалну реакцију уз
веома уједначене pH вредности од 7,1 до 7,5 (ЈП „Воде Војводине“, 2012). Вредности основних
хемијских параметара, нарочито хумуса и макронутријената, у седиментима водотока Јегричка,
у већини случајева, су изнад њиховог просечног садржаја у земљишту у окружењу, чернозему и
њему сличним, веома плодним, најзначајнијим и најзаступљенијим земљиштима Војводине. То
је очита индикација да се ове материје директно упуштају или се спирају са слива, гравитирају
ка водотоку и таложе се и нагомилавају на дну са седиментима.
У анализираним узорцима седимената садржај тешких метала значајно је испод усвојених
референтних вредности максимално дозвољених концентрација (МДК). Изузетак представља
једино садржај арсена који је готово у свим узорцима са узводне деонице био изнад МДК.
Забележене прекомерне концентрације биле су у границама 25 - 45,94 мг/кг, односно, до око
два пута веће од МДК која износи 25 мг/кг (ЈП „Воде Војводине“, 2012). То указује да једино
садржај арсена може да представља проблем при евентуалним негативним утицајима на
животну средину.
Када је у питању присуство полицикличних ароматичних угљоводоника у анализираним
узорцима седимената водотока Јегричка уочена је знатно већа процентуална заступљеност
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Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине" (2012): Предлог мониторинга седимената за план
управљања водама са анализом квалитета воде и муља у водотоцима ХС ДТД (Јегричка), Нови Сад
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неканцерогених једињења PAH. Иако су апсолутне концентрације веома мале (< 0,1 мг/кг) ипак
треба указати на релативно присуство слабо канцерогеног једињења Chrysen (просечна
заступљеност 8,9% у укупној суми PAH) и само у једном узорку (профил M-6, км 28+850)
Benzo(a)pyren-a као веома снажног канцерогена (просечно учешће у суми 5,4%) (ЈП „Воде
Војводине“, 2012).
У периоду од 2005. године у више наврата вршена су повремена, циљана испитивања
загађености воде и седимента у Великом бачком каналу, а реализовали су их: „НИВА“,
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„Деконта“ и „Градски завод за јавно здравље Београд“ . Путем Развојне помоћи Чешке
Републике ДЕКОНТА је у периоду 2004-2006.год. радила на испитивању контаминираности
муља на најугроженијој деоници Великог бачког канала од преводнице "Врбас" до "триангла" у
дужини од 6 км кроз само насеље Врбас. Испитивањима је утврђено да је на предметној
3
деоници канала исталожено око 400.000 м муља контаминираног тешким металима,
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полиароматичним угљоводоницима и термотолерантним колиформним бактеријама .
Испитивања Градског завода за јавно здравље Београд су обављена на 10 профила, а
обухваћен је сектор ВБК од око 20 км 2009. године. Према овим испитивањима на профилима
ВБК, регистрована је мање или више изражена појава мириса на бару, на профилим
латералног индустријског канала I-64 и канала КЦ-III на канализацију, а уочена је и промена
боје воде у жућкасту или мрку. На профилу 3 утврђено је присуство масног „филма“ и отпадних
органских материја на површини воде, са појавом мехурића гаса (метана и водоник сулфида)
ослобођеног из седимента.
Редовну контролу квалитета површинских вода врши Републички хидрометеоролошки завод.
Према Извештају о стању животне средине у Републици Србији (2011) jедини профил у класи
„веома лош“ на територији Републике Србије, са просечном вредношћу SWQI (34) има мерно
место Врбас 2 на Великом бачком каналу (канал ДТД), али са растућим трендом квалитета.
7.5.2. Отпадне воде
Проблем отпадних вода у општини Врбас постоји већ деценијама и не само да превазилази
локалне, већ и националне оквире. Концентрација индустријске производње у овој регији
(Врбас-Кула-Црвенка) довела је до великих еколошких проблема, не само по питању емисија
отпадних вода већ и гасова који утичу на јавно здравље становништва. Највећи загађивачи
канала Врбас-Бездан по количини и концентрацији загађујућих материја до сада су били:
фабрике шећера „Sunoko“ из Врбаса и „Црвенка“ из Црвенке, индустрија меса „Carnex“ Врбас,
фарма свиња „Farmacoop“ Врбас, индустрија уља „Vital“ Врбас, фабрика коже „Етерна“ Кула,
фабрика арматуре „Истра“ Кула. Отпадне индустријске воде су најчешће без претходног
адекватног третмана испуштене у латералне канале I-64 (у који се улива КЦ III) и I-61, који се
уливају у Велики бачки канал (ВБК). Главна карактеристика отпадних вода ових загађивача се
огледа у великом органском загађењу које изазива процес труљења у води, таложење муља и
бујање акватичке вегетације, као и оптерећност тешким металима (Cu, Cr, Ni, Zn) од којих је
најопаснији шестовалентни хром, као последица технологије кожарске индустрије из Куле.
Међутим, нека од поменутих индустријских постројења током последњих година су угашена,
нека раде смањеним интензитом, а неке компаније су значајно унапредиле системе заштите
животне средине у оквиру својих постројења те су и емисије отпадних материја мање.
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„НИВА“ је од 2004.-2006. године спровела истраживања, на потезу “узводно од Црвенке-низводно од
Триангла” усмерена на: регистровање извора загађивања ВБК и латералних канала, дефинисање врсте и
количине загађујућих материја које испуштају, њиховог утицаја на квалитет воде и седимента, као и
предлагање мера за санацију утврђеног стања. „ДЕКОНТА“ је у периоду 2004.-2006. године своја
испитивања усмерила на утврђивање положаја, дебљине и степена загађености седимента, са
предлозима за начин вађења, технологију третмана и могућности одлагања седимента. Ова испитивања
обухватила су само сектор ВБК од преводнице у Врбасу до Триангла, у дужини од 6 км. „Градски завод за
јавно здравље Београд“ је током 2009. године, поред испитивања загађености воде и седимента ВБК,
латералних индустријских и пољопривредних канала, обавио и испитивање кумулације тешких метала у
хидробионтима, као и регистрацију присутних врста алги, макрофита, зоопланктона, макроинвертебрата и
ихтиофауне.
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Графикон бр. 2. Шематски приказ квалитет седимента ВБК и латералних канала према ICPDR.

Извор: Mониторинг квалитета воде, седимента и хидробионата Великог бачког канала, и латералних
канала I-64, I-61 и КЦ III у пролеће и јесен 2009. године

На воде канала Богојево-Бечеј испољава се утицај отпадних вода града Врбаса и Србобрана,
као и утицај загађене воде реке Криваје.
Угроженост Јегричке је приметна поготово ако се узме у обзир да она пролази кроз два
насељена места при чему је великим делом реципијент отпадних вода домаћинстава која су
непосредно уз овај водоток (ПП Врбас, 2011).
Повећање свести о нивоу загађености животне средине и угрожености здравља становништа
резултирало је покретањем већег броја пројеката са циљем смањивања штетног утицаја
отпадних и канализационих вода на Велики бачки канал. Један од најважнијих пројеката у том
смислу је ширење канализационе мреже у свим насељима и прикључење што врећег броја
газдинстава и приватних субјеката. У селима, која нису прикључена на канализацију, септичке
јаме загађују водозахвате, па је квалитет воде испод прописаних стандарда, због чега је
забрањена употреба воде са водовода за пиће, кување и напајање стоке. Изградњом ЦППОВ
биће омогућено пречишћавање примарно третиране отпадне воде индустрија „Слобода",
„Етерна", „Истра", „Carnex" и „Vital" и канализационих вода становништва Куле и Врбаса како би
се зауставило загађење Великог бачког канала. Отпадне воде фабрика шећера, фабрике
алкохола и свињогојске фарме третирају се, свака понаособ, засебно због огромног биолошког
и хидрауличког оптерећења и сезонског карактера па би заједничко третирање било
нерационално. ЦППОВ је лоциран на каналу Богојево-Бечеј узводно од „триангла" са Великим
бачким каналом. Према Пројекту, отпадне индустријске воде као и канализационе воде у
општини Врбас и градовима Кула и Црвенка ће сакупљати магистрални колектор. Након
изградње ЦППОВ биће омогућено да се приступи ревитализацији и чишћењу Великог бачког
канала. Ревитализација подразумева измуљење и безбедно одлагање издвојеног муља,
санацију појединих објеката на каналу, а затим уређење обала.
Компанија „Carnex“ је, такође, остварила значајна улагања како би се утицај на животну
средину довео на најмању могућу меру. Од априла 2012. године за пречишћавање отпадних
вода „Carnex“ користи сопствено постројење за третман отпадних вода (ППОВ). Отпадна вода
се пречишћава до квалитета воде за испуштање у природни реципијент. Отпадна вода настала
у Индустрији меса из различитих процеса рада се канализационим цевоводом транспортује до
црпне станице ППОВ одакле иде на процес пречишћавања. Пречишћена отпадна вода се
након механичког, хемијског и потпуног биолошког третмана испушта у природни реципијент
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Делту I-64 канала Дунав-Тиса-Дунав. Током јула 2013. године „Carnex“ је добио водну дозволу
за испуштање пречишћених вода у природни реципијент, а такође је продужено време пробног
рада ППОВ до стављања у функцију централног ППОВ града Врбаса и Куле (упитник Карнекс).
Од маја 2012. године отпадне воде са „Carnex“-ових фарми свиња се не испуштају у
мелиоративни канал KC-III. Тренутно се отпадне воде фарме у Врбасу испуштају у систем
лагуна у циљу таложења суспендованих материја и делимичног природног пречишћавања
воде, након чега се користе за фертиригацију/наводњавање пољопривредних површина
већином у власништву „Carnex“-а. За извлачење осоке из лагуна се користе цистерне од 22,4
3
м са разбацивачима течног стајњака. Количина отпадне воде која се генерише на овој фарми
износи у просеку 700 м3/дан. На свињогојској фарми у Савином Селу се такође течни стајњак
из лагуна користи за фертиригацију и наводњавање земљишта и од маја 2012. године отпадне
воде се не испуштају у мелиорациони канал IV A-14. Просечна дневна генерисана количина
3
отпадне воде износи 250-300 м (упитник Карнекс).
Компанија „Sunoko“ такође ради на спречавању загађивања животне средине, како би се
смањио негативан утицај на воде Великог бачког канала. У фабрици шећера у Врбасу постоји
затворени круг технолошких и барометријских вода. Део воде се користи за транспорт хумусног
и сатурационог муља пумпама на таложна поља. Са таложница вода прелива након каменог
филтера у лагуне. У лагунама се врши бактеријско ензимски третман воде до постизања
тражених параметара из Правилника за индустрију шећера. Тек након достизања
одговарајућих резултата, вода се испушта у канал I 64, али само у случају потреба за
запремином у лагунама. Количина испуштених отпадних вода (у траженим границама
3
параметара) у 2012. години износила је 23.210 м (упитник Суноко). Квалитет пречишћених
вода пре испуштања у ВБК контролише ЈП „Воде Војводине“.
7.5.3. Чврст комунални отпад
Настајање отпада резултат је укупне економске активности сваке државе, и као такво у
директној корелацији je са националном економијом. Општина Врбас је општина са релативно
малим број становника у којој се продукује релативно мала количина отпада. Просечна дневна
3
количина комуналног отпада у растреситом стању износи 140 м , просечна количина инертног
3
3
3
неопасног отпада износи 26 м плус око 5 м медицинског и 22 м отпада из кланица.
Комуналним делатностима на територији општине Врбас бави се ЈКП „Стандард“ из Врбаса.
ЈКП „Стандард“ отпад одлаже на главну депонију која се налази источно од града, поред пута
Нови Сад – Врбас, на удаљености од 400 м од последњих кућа у насељу. Међутим, осим
градске постоји и велики број дивљих депонија. Такорећи свако село има једну или више
дивљих депонија. Депонија је приближно елипсоидног облика, простире се на површини од
6,65 ха. Висина отпада на депонији износи у просеку 1,5 м, на основу чега се добија да се на
3
локацији депоније налази око 99.750 м отпада (ЛПУО, 2011). Депонија је изграђена у
непосредној близини канала, који се спаја са Великим бачким каналом, у који се сакупљају
процедне воде са депоније. Вода из канала се користи за заливање пољопривредних
површина те предстаља директну опасност по здравље становништва. Услед непостојања
заштитне ограде око депоније омогућен је приступ животињама које разносе отпад по околини.
Отпад се повремено прекрива инертним материјалом што у некој мери умањује вероватноћу да
птице и друге животиње разносе отпад по околини, мада се не практикује да се прекрива цела
површина депоније.
На депонији се не врши сепарација отпада, па се користи и за одлагање угинулих животиња,
што представља опасност од ширења зооноза. За главну депонију у општини Врбас започети
су радови на санацији депоније по постојећем пројекту „Санације, затварања и рекултивације
депоније (сметлишта) у Врбасу". Тренутно је изведена прва фаза дегазације тела депоније и у
тој фази су постављена 32 биотрна. Тренутно за даљу реализацију пројекта, општина Врбас је
од Фонда за заштиту животне средине за санацију депоније обезбедила средства за земљане
радове.
Као значајан проблем истиче се складиштење амбалаже искоришћених средстава за заштиту
биља. Најчешће се ова амбалажа оставља крај њива где је доступна домаћим и дивљим
животињама које могу доћи у контакт са отровом који је преостао у боци. Осим тога, преостале
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отровне материје доспевају у земљиште и воду и на тај начин лако улазе у ланац исхране.
Одлагањем ове амбалаже на депонијама повећава се опасност од евентуалног акутног и
хронићног тровања особа које се баве сакупљањем секундарних сировина, а складиштење у
подрумима и другим просторијама у оквиру домаћинства није дуготрајно решење. Због тога је
потребно систематско решавање у виду сакупљања ове амбалаже у посебне контејнере, а
затим и њене рециклаже.
Табела бр. 22. Морфолошки састав отпада (процењено процентуално учешће појединих врста
материјала у запремини растреситог смећа)
Врста
отпада

Папир

Учешће 22

Стакло

Пластика Гума

Текстил

Метал

Органски
отпад

Грађевински
отпад

3

13

5

4

22

19

3

Са
Јавних
површина

5

Остало

4

Извор: ЛПУО, 2011.

ЈКП „Стандард“ врши пресовање ПЕТ амбалаже, док ромско становништво врши селекцију
посебних врста отпада (папир, пластика, метал). Остали отпад се односи на градску депонију и
нема додатног третмана у виду рециклаже. На територији општине Врбас не постоји развијено
тржиште секундарних сировина, нема економских и других подстицајних механизама за
коришћење материјала из отпада, не постоји установљен и развијен систем обуке и јачања
јавне свести за решавање проблема отпада.
Општина Врбас је потписница Регионалног плана управљања отпадом. Према Регионалном
плану управљања отпадом, Врбас представља само транспортну станицу, а даље се отпад
одвози на регионалну депонију, где се врши сепарација и даљи третман и складиштење.
7.5.4. Количина и третман индустријског и опасног отпада
Иако на територији општине Врбас послује неколико индустријских постројења, не постоји
складиште индустријског отпада нити организован начин његовог третмана. Фабрике
самостално врше карактеризацију и категоризацију индустријског отпада и ангажују
овлашћеног оператера за преузимање, транспорт, третман или одлагање отпада/секундарне
сировине. Компанија „Carnex“ врши рециклажу целокупне количине чврстог отпада који се
генерише у оквиру компаније преко овлашћених оператера и у складу са Законом о управљању
отпадом (Сл. Гласник РС, број 36/2009 и 88/2010). Шећерана „Sunoko“ такође врши рециклажу
отпада, али се само за неке врсте отпада врши рециклажа целокупне количине.
Компанија „Carnex“ је у 2012. години генерисала и рециклирала око 406,68 тона неопасног
индустријског отпада, 6,09 тона рабљеног уља и 12,12 тона опасног индустријског отпада.
Карактеризација отпада врши се у складу са интерном процедуром и законом. Чврст опасан
индустријски отпад у који спадају отпадно минерално уље, отпадни оловни акумулатори,
отпадна пестицидна амбалажа, ветеринарска амбалажа, отпадна расвета, електронски и
електрични отпад, инфективни отпад и слично, се преко овлашћених оператера решава у
складу са законском регулативом. Служба за заштиту животне средине три дана пре кретања
опасног отпада врши најаву Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине
Републике Србије о планираној предаји отпада на рециклажу.
Фабрика шећера „Sunoko“ годишње генерише 100 тона чврстог комуналног отпада, 498,1 тона
отпадног гвожђа и 6,8 тона рабљеног уља. Опасног индустријског отпада нема. Категорије
чврстог отпада који се рециклира у целости или делимично су: гвожђе, уље, папир, стара
рачунарска опрема. Рециклажу врше фирме са којима су потписани уговори за ту врсту услуге.
А.д. „Medela“ – нема података о количини неопасног и опасног отпада. Сортирање отпада врши
се у складу са интерном процедуром и законом, нема прецизних података о рециклажи.
А.д. „Vital“ дневно генерише око 5 тона неопасног и око 0,04 тоне опасног индустријског отпада.
Сортирање пластике и папира, али не и рециклажа.
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ПП „Сава Ковачевић“ дневно генерише око 0,1 тону неопасног индустријског отпада, док се
опасни материјал попут амбалаже пестицида, моторно уље и електронски отпад генеришу у
количини од 0,1 кг/дневно, 3 т/годишње односно 1 т/годишње.
7.5.4.1. Медицински отпад
Дом здравља „Вељко Влаховић“ раздваја комунални од опасног медицинског отпада на месту
настанка. Комунални отпад односи ЈКП Стандард, а медицински отпад се два пута недељно
транспортује у кафилерију у Сомбору са којом је потписан уговор. Општа болница медицински
опасни отпад свакодневно односи на спаљивање у кафилерију у Сомбору.
7.5.4.2. Отпад са фарми
Неке фарме имају лагуне за сакупљање и пречишћавање отпадних вода. Угинуле свиње на
свињогојским фармама у Врбасу и Савином Селу које спадају у животињски материјал
Категорије II, предају се екстерној кафилерији овлашћеној за преузимање и третман наведене
категорије животињских нус производа, са којом компанија „Carnex“ има склопљен уговор о
сарадњи. Комунални отпад сакупља и односи ЈКП Стандард.
7.5.5. Квалитет ваздуха
На територији општине Врбас не врши се контрола квалитета ваздуха. Последње мерење
аерозагађења вршено је 1989. године од стране Завода за хигијену, Института за задравствену
заштиту Војводине. С обзиром на присуство индустријских постројења и фреквенцију
саобраћаја, неопходно је инсталирати мерну станицу и свакодневно пратити стање квалитета
ваздуха.
Главни извори загађења ваздуха у општини Врбас идентификовани ЛЕАП-ом су:
- Горива за технолошке процесе индустрије (прехрамбена и хемијска индустрија);
- Објекти за производњу топлотне енергије (котларнице и индивидуална ложишта за загревање
домаћинстава);
- Саобраћај;
- Бука;
- Биолошка загађења (микроорганизми, животињски и биљни алергени и друго).
7.5.6. Горива за технолошке процесе индустрије
Квалитет амбијенталног ваздуха у Општини је условљен емисијама CО 2, NO2, CО, чађи,
прашкастих, органских, и неорганских материја које потичу из индустрије, саобраћаја, пораста
броја моторних возила, односно врсте и броја извора загађења. Највећи загађивачи ваздуха у
протеклом периоду су: емитери из области индустријске производње, дим из индивидуалних,
колективних котловница и издувни гасови моторних возила, дим који настаје горењем отпада
на градском сметлишту и пољопривреда.
Највећи утицај на квалитет ваздуха општине Врбас има индустрија. У северној зони града
налазе се индустријска постројења фабрике шећера а.д. „Sunoko“, фабрике меса а.д. „Carnex“,
фабрике кондиторских производа а.д. „Medela“ и фабрике уља и биљних масти а.д. „Vital“. С
обзиром да из правца севера дувају ветрови карактеристични за ово подручје, загађујуће
имисионе материје бивају ношене ветром ка урбаној централној и јужној зони града што
директно угрожава здравље становништва. Примарни полутанти са најдужим средњим
временом присуства су кисела једињења (сумпор-диоксид, азотни оксиди и амонијак) и
аеросоли (прашина, тешки метали и дуготрајни органски полутанти). Само компанија „Sunoko“
врши испитивања и мерења количине гасова који се емитују. Контролу квалитета ваздуха врши
овлашћена установа два пута годишње, а резултати су у дозвољеним границама. Током 2012.
године уграђени су мултициклони на котловима на угаљ чиме су емисије прашкастих материја
доведене у законске границе.
У циљу успостављања система управљања квалитетом ваздуха неопходно је без одлагања,
сачинити интегрални катастар загађивача (ИКЗ) који мора обухватити све антропогене изворе
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загађивања, без обзира на величину емисије. Основни задатак катастра био би да обезбеди
стални увид у стање квалитета ваздуха, затим да преко праћења рада објеката утврди утицај
појединих загађивача, да служи као основа за утврђивање плана мера у случају прекомерне
загађености, као и за урбанистичко и просторно планирање развоја општине Врбас.
7.6. Објекти за производњу топлоте
На територији општине Врбас већи део становништва (85%) се греје индивидуално док је свега
15% домаћинстава прикључено на централно грејање које покреће неколико котларница. У
ложиштима се сагорева чврсто (дрво и угаљ) и течно гориво (мазут). Према „Стратегији
енергетског развоја општине Врбас“ најзначајнији потрошачи финалне енергије су управо
зграде за становање, а сектор загревања стамбених јединица уједно је и највећи емитер
угљен-диоксида у атмосферу. Емисија загађујућих гасова и чађи је нарочита у зимским
месецима, током грејне сезоне.
Мерење емисије штетних гасова се не врши. Пројекат гасификације, као еколошки
прихватљивијег начина грејања, је започет 1999. године, али још увек није завршен.
7.7. Саобраћај и бука
Експанзија саобраћаја производи низ негативних утицаја који константно угрожавају квалитет
живљења. Ту се издваја загађење животне средине услед велике емисије штетних гасова,
стварања буке, вибрација, заузимања површина и простора, и друго. Главне загађујуће
материје пореклом из саобраћаја су угљен-диоксид, угљен-моноксид, бензени, азот диоксид,
токсични метали и полициклични ароматични угљоводоници. Услед њиховог накупљања у
ваздуху долази до појачавња ефекта стаклене баште као и перманентног утицаја на јавно
здравље јер су нека од ових једињења мутагена, канцерогена и неуротоксична. Према
„Стратегији енергетског развоја општине Врбас“ сектор саобраћаја је други по величини
емитер угљен-диоксида, али знатно мањи у односу на загревање стамбених јединица.
Бука је специфичан вид загађења у урбаним срединама и представља проблем нарочито у
индустријски развијеним центрима као што је Врбас који својим положајем и развијеношћу
привлачи снажан циљни и транзитни саобраћај (ПП Врбас, 2011). Повећан ниво буке
неповољно утиче на човеково здравље, психо-моторне способности и радни учинак. Контролна
мерења дневних и ноћних нивоа буке у континуитету се врше једино у већим градовима Србије,
док у Врбасу не постоје валидни подаци о нивоу буке, на основу којих би се могле предузети
одговарајуће мере за њено смањивање.
У складу са Законом о заштити од буке у животној средини и „Правилником о нивоу комуналне
буке“ у општини Врбас врше се инспекцијске контроле и провере и у том правцу доносе
одговарајућа решења за сузбијање и свођење нивоа комуналне буке на прописане вредности.
7.8. Биoлошко загађење
Мерна станица за полен постављена код Општине контролише присуство алергена у ваздуху у
периоду од фeбруара до октобра, два пута недељно. Идентификација и праћење
заступљености појединих врста алергена врши се у Лабораторији за палинологију департмана
за биологију и екологију Универзитета у Новом Саду. Мерења обухватају три сезоне цветања
(графикон 3):
- Сезона цветања дрвећа почиње почетком цветања леске, брезе и јове и траје од фебруара до
почетка маја. Липа цвета нешто касније те се њен полен у ваздуху налази све до половине
јула;
- Сезона цветања трава траје од маја до друге декаде јула. Поред трава овај период
карактерише период цветања борова и липе;
- Сезона цветања корова траје од друге половине априла до новембра месеца.
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Најзначајнији алергени су у сезони цветања корова. Када цветање, а самим тим и полен
достигну одређено стање зрелости, тада настаје емитовање полена помоћу метеоролошког
механизма расипања.
Графикон бр. 3. Календар алергених биљака на територији општине Врбас
Назив
Латински

Народни

Alnus

Јова

Betula

Бреза

Carpinus

Граб

Corylus

Леска

Juglans

Орах

Pinaceae

Четинари

Platanus

Платан

Quercus

Храст

Fraxinus

Јасен

Salix

Врба

Taxus

Тиса

Tilia

Липа

Iva

Ива

Poaceae

Траве

Ambrosia

Амброзија

Artemisia

Пелен

Chenop.

Пепељуге

Plantago

Боквица

Rumex

Киселице

МЕСЕЦИ
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Urticaceae Коприве
Xanthium

Боца

Извор: Интерни подаци Еколошког покрета Врбаса

Најзначајнији извор биолошког загађења ваздуха на територији општине Врбас јесте полен
амброзије. Захваљујући великој прилагодљивости, амброзија настањује веома различита
станишта. Осим што израженом компетитивном способности причињава велике директне и
индиректне штете биљној производњи, овај инвазивни коров ствара и веома јак алерген.
Најчешће се налази покрај путева, уз железничке пруге, на обалама река и канала, на
необрађеном земљишту и најчешћи је коров у кукурузу, сунцокрету, шећерној репи и
повртарским усевима. Ако се још узме у обзир и чињеница да амброзија у условима повећане
концентрације угљендиоксида ствара 60% више полена, а да се на територији Oпштине Врбас
налазе бројна постројења која емитују велике количине овог гаса, јасно је да на овом подручју
амброзија има идеалне услове за ширење.
Контрола спроведених мера у сузбијању и уништавању амброзије обавља се у складу са
Уредбом о мерама за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије („Службени гласник
РС“ бр. 69/06).
7.9. Обновљиви извори енергије
Обновљиви извори енергије су актуелно питање у свим развијеним земљама. С обзиром да је
енергетска увозна зависност Србије у 2010. години износила око 33,6% веома је важно се на
националном, али и на локалном нивоу окренемо расположивим обновљивим изворима
енергије, како би се обезбедило сигурно, квалитетно и поуздано снабдевање енергијом и
31
енергентима и смањила енергетска зависност земље (НАПОИЕ ). Најреалнији извор
обновљиве енергије у Републици, али и на територији општине Врбас, јесте енергија
пољопривредне биомасе. Процењује се да укупни потенцијал обновљивих извора енергије на
Републичком нивоу износи око 6 милиона тона еквивалентне нафте (Мтое), при чему 63%
укупног потенцијала потиче из биомасе. Енергетски потенцијал биoмасе од шумарства се
31

Национални акциони план за обновљиве изворе енергије Републике Србије у складу са обрасцем
предвиђеним Директивом 2008/29/ЕЗ (Одлука 2009/548/EЗ)
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процењује на око милион тона еквивалентне нафте, док остатак припада органским
сировинама, односно пољопривредном отпаду и остацима из ратарства. Годишњи потенцијал
биомасе из пољопривреде на територији општине Врбас процењени су на 86.245,7 тона, чија
енергетска вредност износи 17.247,2 тона еквивалентне нафте.
Најзначајнија количина биомасе потиче из ратарске производње, чак 67% укупног износа
пољопривредне биомасе. С обзиром на заступљеност појединих усева на ораничним
површинама, највећа количина биомасе из ратарства добија се из производње кукуруза
(53,34%), соје (24,54%) и пшенице (12,87%).
Табела бр. 23. Процена количине биомасе на територији општине Врбас

Врста биомасе
Ратарска производња
Воћарсковиноградарска
Сточарска произвводња
Прехрамбена индустрија
Шумарскодрвопрерађивачка
Комунални отпад
Укупно
Извор: СЕРВ и Предстудија

Укупно
расположива
количина биомасе
т/год
230.321
545,2

25
50

т/год
57.580,3
272,6

Еквивалентна
количина
горива
тое/год
16.214,6
85

113.571
5.273,5
201,5

25
50
50

28.392,8
2.636,7
100,8

947,6
88,0
31,4

6.000
355.912,2

50
25.5

3.000
91.983,2

602
17.968,6

Проценат
%

Количина

У оквиру пољопривредног предузећа „Сава Ковачевић“ изграђено је постројење за производњу
биогаса. С обзиром да се пољопривредно предузеће бави ратарско-сточарском производњом
заокружен је комплетан циклус. Постројење капацитета 1 МW као извор енергије користи
стајско ђубриво, а у стању је да струјом снабде 3.000 домаћинстава. Енергија биогаса се у
оквиру пољопривредног предузећа користи за сушење семенске и меркантилне производње.
План је да се значајно повећају капацитети овог постројења и да се добијена топлотна енергија
користи за грејање регионалне болнице, за потребе локалних потрошача, и друго. За
постројење постоји довољно стајњака, јер у оквиру сточарске производње, „Сава Ковачевић“
поседује говедарску фарму на којој се гаје грла холштајн расе са преко 1.700 грла стоке. Сам
објекат се састоји од два ферментора пречника 40 м и 24 м, а након ферментације и
сепарације одваја се чврста фаза на писти, док се течна фаза које има 70% лагерује у
3
постферментору капацитета 5.500 м на коме се налази балон за резервоар гаса. Овако
добијени гас се користи за производњу електричне енергије. Министарство енергетике
откупљује произведену електричну енергију по субвенционисаној цени од око 14,3 евроценти
по киловат часу.
Према Предстудији „Расположивост и трошкови биомасе за потребе система даљинског
грејања на подручју општина Врбас и Кулa“ (у даљем тексту Предстудија) утврђено је да би
коришћењем пољопривредне и шумске биомасе, као и комуналног биоразградивог отпада,
укупне годишње уштеде у општини Врбас могле да износе 29.449.200 евра годишње, и то:
- од ратарске биомасе 26.705.446 евра,
- од воћарско-виноградарске биомасе 139.995 евра,
- од сточарске биомасе 1.560.615 евра,
- од шумске и дрвопрерађивачке биомасе 51.735 евра и
- од комуналног биоразградивог отпада 991.389 евра.
Према Предстудији (2012) четвртина од укупне количине биомасе може продуковати
712.415.006 МЈ енергије или 197.893 МWh. Ако би термичко постројење за производњу
топлотне енергије радило годишње шест месеци, односно 4.320 часова, онда би снага
постројења била 45,8 МW. С обзиром да се целокупна снага постројења не би употребљавала
свих шест+ месеци, већ само када су ниске температуре, потрошња биомасе била би испод
25%, односно 50%, па би се могла искористити и за нова постројења, или за друге потребе
(Предстудија, 2012).
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Могло би се констатовати да би у Oпштини Врбас било довољно биомасе за рад термичког
постројења снаге од 50 МW током целе године са коришћењем биомасе од око 30%
расположивих ресурса, што је у погледу очувања плодности земљишта задовољавајуће
(Предстудијa, 2012).
Општина Врбас је потписница „Повеље општина и градова о енергетској ефикасности“ те је
као циљ себи поставила да унапређење енергетске ефикасности и заштиту животне средине
до 2020. године доведе на већи ниво него друге, по структури и величини упоредиве општине.
Општина је свесна свог деловања као узора при доношењу одлука у оквиру своје надлежности,
32
а тичу се рационалне употребе енергије . Имајући на уму нерационални економски и еколошки
аспект у садашњем начину снабдевања потрошача топлотном енергијом на територији градског
насеља Врбас, предвиђени савремени концепт снабдевања корисника преко централизованог
система даљинског грејања из нискотемпературских топлотних извора који користе обновљиве,
односно алтернативне енергетске ресурсе, или комбиновану производњу електрчне и топлотне
енергије из фосилних горива (когенеративни циклус), има далеко већу енергетску ефикасност,
33
односно економску одрживост .
7.9.1. Геотермална енергија
Геотермална енергија која би се могла користити у системима даљинског грејања у општини
Врбас билансирана је у оквиру пројекта који је финансирала Европска унија и који је за циљ
имао промовисање обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности. Процењено је да
би се могло обезбедити 9 МW топлотне енергије из ових извора. Бушотина у Куцури дубока је
996,5 метара, са температуром воде од 56 °C и протицајем од 8,8 литара у секунди. Једна од
бушотина у Врбасу дубока је 1.033 метара, вода је загрејана на 37 °C, а протицај је 3,7 литара у
секунди, док је на другој бушотини, дубокој 932 метара, температура 51°C и протицај 4,3 литра
у секунди. Трећа бушотина у Врбасу је на 947 метара, са водом од 56°C и најиздашнијим
протицајем од 11,3 литра у секунди. Термална снага ових изворишта креће се од 0,26 до 1,7
мегавата (извор: СЕРВ и Студија „Могућности коришћења енергетског потенцијала
геотермалних вода у Војводини“).
Табела бр. 24. Потенцијал геотермалних извора на територији општине Врбас
Протицај Термална снага
( l/s)
( MWt )
Vrb-1/H
1.033,00
37,2
3,70
0,266
Vrb-2/H
932,00
51,0
4,37
0,567
Vrb-3/H
947,00
56,0
11,30
1,702
BKc -1/GTE
996,50
56,0
8,83
1,330
Извор: СЕРВ и Студија „Могућности коришћења енергетског поптенцијала геотермалних вода у
Војводини“
Назив бушотине

Дубина бушотина (м)

Темпeратура (ºC)

Хидротермалне бушотине тренутно нису стављене у употребу. Некада активна хидротермална
бушотина коју је користио Центар за физичку културу „Драго Јововић“ из Врбаса је запечаћена
и право над њом полаже Нафтна индустрија Србије. Геотермални извор у Куцури коришћен је
за загревање пластеника, али је фирма престала да послује и производи поврће те се топла
вода више не користи.
У наредном периоду могуће је ставити у функцију све неискоришћене хидротермалне
бушотине и унапредити, тј. осавременити новим технологијама постојеће системе који се не
користе. У првој фази потребно је преиспитати и анализирати могућности коришћења
потенцијала геотермалних вода (ГТВ) из већ изведених хидротермалних бушотина и ТЕС. У
другој фази, паралелно са првом, установити локације и потенцијал ГТВ нових хидротермалних
бушотина атрактивних за домаће и иностране инвеститоре. Ради рационалног коришћења овог
веома значајног природног потенција, пре свега је неопходно испитати узроке застоја рада већ
постојећих ГТВ. Према СЕРВ, то подразумева израду енергетских и техно-економских анализа
32

Канцеларија за енергетски манаџмент Општине Врбас, http://www.eevrbas.org/dokumenti-kem
Техно-економска анализа изградње дистрибутивног система даљинског грејања насељеног места
Врбас
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у статусу претходних студија оправданости за конкретне локације бушотина и услове
експлоатација ГТВ тј. садржаја предвиђеног енергетског конзума. Ради побољшања ефеката
неопходна је оријентација на примену савремених енергетских технологија за рационално
коришћење потенцијала ГТВ (топлотне пумпе и криогене турбине).
7.9.2. Соларна енергија
Сунчева енергија представља обновљив и неисцрпан енергетски ресурс који у енергетици
општине може имати значајно место. Сунчева енергија у суштини представља ресурс који је
еколошки гледано чиста енергија чије енергетске технологије не загађују животну средину у
процесу претварања из изворног у облик погодан за коришћење. Најбољи резултат примене
соларне енергије као обновљивог извора енергије се огледају приликом покривања одређених
(буџетских) трошкова енергије за грејање санитарне и технолошке воде. У зависности од
висине инвестирања сунчева енергија може да се користи за грејање потрошне санитарне воде
у периоду од априла до октобра (ниже вредности инвестирања) или током целе године (више
вредности). Уколико би се сунчева енергија користила у периоду од априла до октобра из овог
извора би се обезбедило око 60% потреба за енергијом, а уколико би се сунчева енергија
користила у периоду од октобра до априла обезбедило би се 30% потреба за енергијом
(СЕРВ).
Табела бр. 25. Средње дневне суме енергије глобалног сунчевог зрачења на хоризонталну
2
површину (kWh/м )
I

II

III

IV

V

1,45 2,35
3,45
4,8
5,9
Извор: СЕРВ и Предстудија

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

6,15

6,4

5,7

4,35

2,95

1,45

1,2

Укупно
год.
1406,85

Просек
год.
3,85

Коришћење сунчеве енергије за грејање стамбених јединица подразумева сложенија
технолошка решења и захтева већа улагања, с обзиром да се такав систем користи у зимском
периоду када је инсолација мања. Оптималном инсталацијом и величином соларних колектора
код стандардно изграђених објеката (ниже или вишеспратнице) омогућује се покривеност
потреба грејања од 25 до 35% током године.
7.9.3. Енергија ветра
Енергија ветра је трансформисани облик сунчеве енергије, а на његове карактериситке у
великој мери утичу и географски чиниоци. Као добре стране коришћења енергије ветра истичу
се висока поузданост рада постројења, нема трошкова за гориво и нема загађивања околине.
Лоше стране су високи трошкови изградње и промењивост брзине ветра (не може се
гарантовати испоручивање енергије).
Слика бр. 1. Ружа ветрова Oпштине Врбас

Извор: СЕРВ
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Резултати студија показују да је територија општине Врбас у зони где је брзина ветра од 3,5 – 4
м/сек. Са савременим технологијама ветротурбина, које омогућују исплативи рад и при мањим
брзинама, већ изнад 3 м/сек., могуће је поставити веће капацитете, па се може рећи да је
потенцијал осетан. Применом ветрогенератора, избегава се стварање велике количине емисије
штетних гасова у атмосферу и велике количине отпада. Од свих мера за смањење глобалног
загревања планете, примена ветра је једна од најрационалнјих (СЕРВ). На територији општине
Врбас, рађена је пројектна документација за изградњу ветрењача на три локације, али је
утврђено да потенцијали ветра нису довољно добри за ту намену. Према наводима
представника општине (радна група одржана 08.07.2013. г. у просторијама општине Врбас),
општина за сада нема намеру ни интереса да улаже у овај вид обновљиве енергије и изградњу
ветропаркова.
7.9.4. Енергија воде
Енергија воде (хидроенергија) је најзначајнији обновљиви извор енергије, а уједно и једини који
је економски конкурентан фосилним горивима и нуклеарној енергији. На територији општине
Врбас биле би могуће: мала хидроелектрана Врбас, снаге 0,1 до 10 МW, која би се градилa на
постојећој устави у оквиру хидросистема Дунав-Тиса-Дунав и мини хидроелектрана Куцура,
снаге до 0,1 МW, која би се градила на испусном органу постојеће акумулације (СЕРВ).
Табела бр. 26. Хидроенергетски потенцијал Општине Врбас
Потенцијални
инсталисани
проток Q
3
(м /с)
18
Извор: СЕРВ

H мин.
(м)
4

H ном
(м)
5

H макс.
(м)
5,8

Предвиђени
број
агрегата
1

Предвиђена
инсталисана
снага kW
850

Очекивана
просечна
годишња
производња kWh
4.800.000

За управљање водним режимом ХС Дунав-Тиса-Дунав изграђен је већи број објеката, устава и
црпних станица, а изградња хидроелектрана је могућа уз већ постојеће објекте где постоје
формиране водне степенице. Да би се изградња хидроелектрана исплатила потребно је
кориговати водни режим хидросистема у циљу повећања производње енергије, али тако да се
не умањују његове основне функције које и даље имају приоритет (СЕРВ). Изградњом малих
хидроелектрана на хидросистему Дунав-Тиса-Дунав постигло би се значајно повећање
проточности каналске мреже, што је од изванредног значаја са гледишта заштите животне
средине. Према наводима представника општине (радна група одржана 08.07.2013. у
просторијама општине Врбас), општина Врбас за сада нема интереса да улаже у овај вид
обновљиве енергије и пострoјења малих хидроелектрана.
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7.9.5. СВОТ анализа за област животна средина

Снаге
-

-

-

Слабости

Заштићена природна добра: Парк природе
„Јегричка“, Стабло беле тополе у Савином
селу;
Споменик културе и природно добро
„Чарнок“;
Станишта природних реткости;
Разноврсна хидрографска мрежа, канали
хидросистема ДТД, Змајевачка језера;
Плодно земљиште изузетног педолошког
састава;
Изворишта термалних вода;
Присуство обновљивих извора енергије;
Потенцијал за интегрисану производњу
хране и енергије;
Институционални и технички капацитети:
Канцеларија за енергетски менаџмент;
Стратегија енергетског развоја Општине;
„Систем 48“; Јавна агенција за зоохигијену
и пољопривреду; Локални план управљања
отпадом;
Одлични услови за развој локалне
економије биомасе: велики потенцијал
биомасе, израђене аналитичке студије о
расположивости биомасе.

- Подручје угрожене животне средине;
- Озбиљно загађен ток Великог бачког канала;
- Велики интензитет и број индустријских
загађивача (отпадне воде из индустрије);
- Расута загађења из пољопривреде;
- Тренд смањења хумуса;
- Угроженост
становника
од
стране
биолошких
алергена
–
доминантно
амброзије;
- Непостојање
интегралног
катастра
загађивача;
- Велики број дивљих депонија;
- Озбиљно мала пошумљеност територије
Општине;
- Недовољно простора под ваншумским
зеленилом;
- Нерационална експлоатација подземних
вода;
- Квалитет подземних вода;
- Непотпуна регулисаност отпадних вода;
- Велики број септичких јама;
- Емисија загађујућих гасова и чађи током
грејне сезоне;
- Неискоришћеност
обновљивих
извора
енергије;
- Неревидиран Локални еколошки акциони
план;
- Неразвијени
елементи
интегрисаног
система управљања отпадом;
- Непроцењена вредност природног капитала
на територији Општине;
- Недовољна укљученост локалне заједнице у
управљање
природним
ресурсима
и
заштићеним природним добрима;
- Непостојање
система
за
управљање
климатским
променама,
природним
непогодама и еколошким ризицима;
- Недовољно знање локалне заједнице о
унапређењу животне средине и коришћењу
обновљивих извора енергије.

Шансе
-

Претње

Процес прикључивања Републике Србије
ЕУ;
Европске и међународне иницијативе /
планови / програми / процеси / покрети у
области заштите животне средине и
енергетске ефикасности;

- Спор процес успостављања система за
регионално
управљање
комуналним
отпадом;
- Изостанак интеграције питања животне
средине и енергетске ефикасности у остале
јавне политике;
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-

-

-

-

Европски претприступни фондови, остали
програми међународне помоћи, републички
и покрајински фондови;
Дунавска стратегија;
Развој тржишта „зелених послова, услуга и
предузетништва“;
Важност
социо-економских
елемената
енергетске ефикасности;
Повећана тражња за енергијом;
Глобални тренд јачања свести људи о
значају
и
потенцијалима
бављења
животном
средином
и
енергетском
ефикасношћу;
Иновације у области животне средине и
енергетске ефикасности;
Планирани бачки регионални систем
водоснабдевања;
Формирање
региона
за
управљање
комуналним отпадом;
Јужнобачки округ као регион са највишим
квалитетом живота у Војводини;
Јавно-приватна партнерства као модел
сарадње и развоја;
Растући
интерес
за
управљањем
заштићеним природним добрима од стране
локалне самоуправе и локалне заједнице;
Предвиђена
демографска
кретања у
Војводини до 2020.

- Положај животне средине и енергетске
ефикасности у друштвеној агенди;
- Интензивна пољопривреда;
- Развој међународног транспорта;
- Развој привреде у суседним локалним
самоуправама мимо принципа одрживог
развоја
/
покретање
индустријске
производње са застарелим технологијама;
- Извори загађења из суседних локалних
самоуправа;
- Неодрживе
навике
становништва
у
Републици Србији / неспремност да се
прихвате и примене иновације;
- Скупа почетна улагања за индивидуе у
одрживе системе енергетске ефикасности;
- Недостатак
приватних
финансијских
фондова за подршку инвестиција;
- Осиромашење друштва;
- Предвиђена
демографска
кретања
у
Војводини до 2020;
- Пад образованости младих у Србији;
- Негативне екстерналије економске кризе;
- Недовољна институционална сарадња на
свим нивоима;
- Неусклађеност секторских политика –
различити интереси појединих сектора;
- Неразвијеност партнерстава (пре свега
јавно-приватних);
- Недовољни институционални, секторски и
стручни капацитети за имплементацију
пројеката;
- Низак ниво друштвене еколошке свести.

7.9.6. Закључак
Као тренутно најизраженији проблеми животне средине локалне заједнице препознати су:
-

Велика загађеност Великог бачког канала.
Озбиљно мала пошумљеност територије Општине.
Слаба покривеност урбаних средина ваншумским зеленилом.
Недовољно развијени капацитети локалне заједнице за прилагођавање на климатске
промене, одговор на природне непогоде и управљање еколошким ризицима.
Економско-енергетска неискоришћеност потенцијала биомасе.
Споро успостављање интегрисаног система управљања отпадом.
Велики број дивљих сметлишта.
Непотпуна валоризација природног капитала на територији Општине.
Недовољно развијени капацитети локалне заједнице за управљање у области животне
средине.
Ниска одговорност и еколошка свест локалне заједнице.
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7.9.7. Приоритети, циљеви и мере за област природни ресурси и заштита животне
средине
ПРИОРИТЕТ
1. ЗДРАВИЈИ, КВАЛИТЕТНИЈИ
И БЕЗБЕДНИЈИ ЖИВОТНИ
ПРОСТОР ОПШТИНЕ ВРБАС

ЦИЉ
1.1. Смањење негативних
веза између притисака на
животну средину и здравља
локалног становништва

МЕРА
1.1.1.
Ремедијација
контаминираних
и
деградираних простора на
територији општине
1.1.2.
Контрола
штетних
организама
у
животној
средини
1.1.3. Минимизација употребе
штетних материја по здравље
људи и животну средину

1.2. Ефективно управљање
ризицима
угрожавања
здравља људи и загађења
животне средине

1.2.1.
Одржив
развој
комуналне инфраструктуре
1.2.2. Смањење аерозагађења

1.3. Унапређење безбедности
локалног животног простора.

2. РАЗВОЈ ЗЕЛЕНЕ ЦИРКУЛАРНЕ
ЕКОНОМИЈЕ ОПШТИНЕ ВРБАС

2.1.
Заштита
средине

животне

2.2. Побољшање социо –
економског стања локалног
становништва и стварање
услова за инклузивни раст
локалне заједнице

3.РАЗВОЈ РЕСУРСНО
ЕФИКАСНЕ ОПШТИНЕ
ВРБАС

3.1. Унапређење енергетске
ефикасности
3.2.
Заштита
средине
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животне

1.2.3.
Промоција
здравих
животних навика
1.3.1.
Имплементација
интегрисаних митигационих и
адаптивних мера на климатске
промене
1.3.2.
Примена
система
интегралног
управљања
еколошким
ризицима
и
природним непогодама
1.3.3. Заштита изворишта
пијаће воде
2.1.1. Развој модела зелене
економије
2.1.2. Афирмација циркуларне
економије
2.1.3. Подстицање чистије
производње
2.2.1.
Развој
тржишта
еколошких производа и услуга
2.2.2.
Развој
локалног
тржишта аграрне биомасе
2.2.3. Афирмација „зеленог“ и
социјалног предузетништва
2.2.4. Подстицање „зелених“
кластера
3.1.1. Промоција повећања
употребе обновљивих извора
енергије у укупној потрошњи
енергије
3.2.1.
Развој
елемената
локалног
система
интегрисаног
управљања
отпадом
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4. ОЧУВАНОСТ ФУНКЦИЈА
ЕКОСИСТЕМА ОПШТИНЕ
ВРБАС

4.1. Очување
диверзитета
екосистема

4.2.
Повећање
вредности
екосистема

целокупног
локалних

укупне
локалних

4.3. Стварање услова за
одржив
развој
локалне
заједнице

5. УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОКАЛНИХ
ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ И
СЕКТОРСКИХ КАПАЦИТЕТА У
ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

5.1. Јачање стручних и
техничких
капацитета
локалних
субјеката
за
управљање
у
области
заштите животне средине

5.2. Усвајање нових знања и
вештина у области заштите
животне средине
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3.2.2. Одрживо управљање
локалним
природним
ресурсима
4.1.1. Заштита, очување и
унапређење свих функција
локалних
екосистема
на
начелима
очуваности
природног
диверзитета
и
одрживог развоја
4.1.2. Заштита и очување
биолошке,
генетичке
и
геолошке разноврсности in situ
4.1.3. Заштита и очување
природних
и
влажних
станишта и плавних подручја
4.1.4. Одрживо управљање
еколошким
мрежама
и
еколошким коридорима на
територији општине
4.2.1. Одрживо управљање
простором
локалних
екосистема
4.2.2. Валоризација природног
капитала Општине Врбас
4.2.3.
Развој
менаџмента
заштићених природних добара
на територији општине
4.2.4.
Квалитативно
унапређење локалног урбаног
и руралног предела / пејзажа
4.3.1. Умрежавање еколошких,
предеоних, културних и социоекономских
елемeната
локалних екосистема у циљу
одрживог развоја
4.3.2.
Развој
капацитета
локалних
субјеката
за
очување функција екосистема
4.3.3. Остваривање циљева
програма Натура 2000
5.1.1. Ревизија и реализација
Локалног еколошког акционог
плана
5.1.2.
Имплементација
географско- информационог
система
(ГИС)
у сфери
животне средине
5.1.3.
Подстицање
јавноприватних партнерстава на
пољу
заштите
животне
средине
5.2.1. Развој хуманог капитала
и образовања за заштиту
животне средине и одрживи
развој општине Врбас
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5.3. Унапређење положаја
животне
средине
у
друштвеној агенди општине
Врбас

5.2.2.
Афирмација
мултисекторског
и
мултидисциплинарног
приступа области заштите
животне средине
5.3.1.
Повећање
учешћа
локалне
заједнице
у
управљању
локалним
природним
ресурсима
и
заштићеним
природним
добрима
5.3.2.
Развој
и
имплементација јединственог
система
информисања
и
мониторинга
у
области
заштите животне
средине
општине Врбас

8. ПOЉOПРИВРEДA И СTAЊE РУРAЛНE EКOНOMИJE
Oпштинa Врбaс рaспoлaжe пoвoљним услoвимa зa рaзвoj примaрнe пoљoприврeдe и рурaлнe
eкoнoмиje, a нajзнaчajниje су слeдeћe:
-

-

-

Oбиљe квaлитeтнoг пoљoприврeднoг зeмљиштa. Teритoриja општинe oбухвaтa
нajквaлитeтниjу бaчку зeмљу, a прeкo 88% тeритoриje општинe чини пoљoприврeднo
зeмљиштe;
Пoвoљнa климa, рeљeф, гeoгрaфски пoлoжaj;
Присуствo вoдeних тoкoвa, кojи су дeo хидрoсистeмa Дунaв-Tисa-Дунaв (oснoву систeмa
Дунaв-Tисa-Дунaв чинe: Вeлики бaчки кaнaл, Maли бaчки кaнaл и кaнaлисaни тoк Jeгричкe);
Tрaдициja бaвљeњa пoљoприврeднoм прoизвoдњoм и прeрaдoм и oбучeнa и рaпoлoживa
рaднa снaгa, кoja сe мoжe упoслити у пoљoприврeди;
Изгрaђeнa инфрaструктурa у примaрнoj пoљoприврeди (систeми нaвoдњaвaњa и
oдвoдњaвaњa);
Пoљoприврeднa гaздинствa пoсeдуjу вeлики брoj пoгoнских и прикључних мaшинa, a стaњe
пoљoприврeднe мeхaнизaциje je нa зaдoвoљaвajућeм нивoу. Прeмa пoдaцимa ПСС Врбaс,
вeлики дeo пoљoприврeднe мeхaнизaциje je oбнoвљeн дaвaњeм пoвoљних крeдитa кoд
Фoндa зa пoљoприврeду и суфинaнсирaњeм oд стрaнe Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa и
MПЗЖС;
Изгрaђeни кaпaцитeти у прeхрaмбeнoj индустриjи, вeликих прoизвoдних кaпaцитeтa;
Брeндирaни прeхрaмбeни прoизвoди сa трaдициjoм пoстojaњa и висoкoм прeпoзнaтљивoшћу
нa дoмaћeм тржишту и тржишту рeгиoнa.

И пoрeд пoвoљних услoвa зa бaвљeњe пoљoприврeдoм и прeхрaмбeнoм индустриjoм, oвa
прoизвoдњa ниje дoвoљнo рaзвиjeнa и знaчajнo je мaњих кaпaцитeтa и кoнкурeнтских снaгa у
oднoсу нa пeриoд прe трaнзициoних прoмeнa, oднoснo пeриoд прe рaспaдa тржиштa СФРJ.
Пoвршинe пoд шумaмa су вeoмa мaлe, aли Oпштинa прeузимa инициjaтивe зa пoшумљaвaњe.
Лoв и рибoлoв су у општини зaступљeни, дoбрo рaзвиjeни и прeдстaвљajу oснoву зa
интeнзивниjи рaзвoj рурaлнoг туризмa и рурaлнe eкoнoмиje. Прeмa пoдaцимa Oдeљeњa зa
приврeду и лoкaлнo eкoнoмски рaзвoj општинe Врбaс, гoтoвo свaкo сeлo у општини имa
удружeњe лoвaцa и удружeњe рибoлoвaцa и свa удружeњa су aктивнa. Пoсeбнo вeлику
aктивнoст имa лoвaчкo удружeњe у Сaвинoм Сeлу, кoje имa и дeвизнe прихoдe oд
туристa/лoвaцa из Итaлиje, кao и УСР „Злaтни Кaрaш“, Врбaс. Вишe o oвoмe видeти у тaчки кoja
oбухвaтa aнaлизу туристичкe пoнудe у општини.
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Рурaлнa eкoнoмиja je нeдoвoљнo рaзвиjeнa, a пoсeбнo изoстaje примeнa мултифункциoнaлнoг
кoнцeптa пoљoприврeдe. Рурaлнa eкoнoмиja je „oслoњeнa“ искључивo нa примaрну
пoљoприврeду, тaчниje рaтaрску прoизвoдњу, кoja je eкстeнзивнoг кaрaктeрa, сa мaлим
прoцeнтoм дaљe прeрaдe рaтaрских културa. Стoчaрствo je слaбo рaзвиjeнo, кao и интeнзивнa
прoизвoдњa пoврћa, вoћa и грoжђa. Нису дoвoљнo рaзвиjeнe ни aлтeрнaтивнe дeлaтнoсти нa
сeлу, кoje би спрeчилe мигрaциje стaнoвништвa и oбeзбeдилe вeћи живoтни стaндaрд, кao штo
су рaзнe зaнaтскe дeлaтнoсти, пoсeбнo у oблaсти прeрaдe пoљoприврeдних прoизвoдa.
Прeмa пoдaцимa Пoписa пoљoприврeдe 2012. у нaстaвку сe дajу oснoвни структурни
пoкaзaтeљи пoљoприврeднe прoизвoдњe у општини:

кoришћeнa пoљoприврeднa пoвршинa oд стрaнe приврeдних друштaвa, зaдругa и
34
пoрoдичних пoљoприврeдних гaздинстaвa у општини изнoси 28.975 хa ;

укупaн брoj пoљoприврeдних гaздинстaвa (пoрoдичнa пoљoприврeднa гaздинстaвa и
прaвнa лицa и прeдузeтници) изнoси 3.289;

нajвeћи прoцeнaт пoљoприврeдних гaздинстaвa (39,8%) имa мaњe oд 1 хa зeмљиштa, a
слeдe гaздинствa кoja рaспoлaжу сa вишe oд 1 хa, a мaњe oд 5 хa (36,2%) – видети у табели
број 42.;

прoсeчнo кoришћeнo пoљoприврeднo зeмљиштe пo пoљoприврeднoм гaздинству изнoси
8,81 хa, штo je знaтнo вишe у oднoсу нa Рeпублику Србиjу (5,44 хa), aли мaњe у oднoсу нa
рeгиoн Вojвoдинe (10,9 хa);

у структури кoришћeнoг пoљoприврeднoг зeмљиштa дoминирajу oрaницe и бaштe у
пoвршини oд 28.350 хa, штo чини 97,8% кoришћeнe пoљoприврeднe пoвршинe;
Taбeлa бр. 27. Пoљoприврeднa гaздинствa прeмa вeличини кoришћeнoг пoљoприврeднoг
зeмљиштa у Рeпублици Србиjи и Општини Врбaс, 2012.

Бeз зeмљиштa

Брoj пoљoприврeдних гaздинстaвa
Р. Србиja
Врбaс
10 107
121

Структурa, %
Р. Србиja
Врбaс
1,6
3,7

≤ 1 хa

174 567

1.308

27,6

39,8

˃ 1 - ≤ 5 хa

306 208

1.189

48,5

36,2

˃ 5 - ≤ 10 хa

89 083

262

14,1

8,0

˃ 10 - ≤ 20 хa

32 313

171

5,1

5,2

˃ 20 - ≤ 50 хa

13 029

145

2,1

4,4

˃ 50 - ≤ 100 хa

4 394

77

0,7

2,3

Прeкo 100 хa

1 851

16

0,3

0,5

Укупнo
631 552
3.289
100
100
Извoр: Пoпис пoљoприврeдe 2012.: Пoљoприврeдa у Рeпублици Србиjи, РЗС, Бeoгрaд, књигa 1, стрaнa
38-41

8.1. Пoљoприврeднo зeмљиштe
Прeмa пoдaцимa РЗС (општинe и рeгиoни у Рeпублици Србиjи, 2013) и РГЗ, пoљoприврeднa
пoвршинa чини прeкo 80% тeритoриje oпштинe Врбaс и прoцeнaт пoљoприврeдних пoвршинa

Кoришћeнo пoљoприврeднo зeмљиштe чини: пoљoприврeднo зeмљиштe нa oкућници,
oрaницe и бaштe (укључуjући и угaрe), стaлни зaсaди (вoћaњaци, винoгрaди, рaсaдници и
oстaли стaлни зaсaди), ливaдe и пaшњaци кoje пoљoприврeднo гaздинствo (пoрoдичнo
гaздинствo, прaвнo лицe или прeдузeтник) oбрaђуje – кoристи.
34
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у oвoj општини вeћи je у oднoсу нa Рeпублику Србиjу, рeгиoн Вojвoдинe и Jужнoбaчку oблaст
(тaбeлa 28).
Taбeлa бр. 28. Учeшћe пoљoприврeдних пoвршинa у пoвршини Рeпубликe, Пoкрajинe,
Jужнoбaчкe oблaсти и oпштинe Врбaс, 2013. гoдинa
Гeoгрaфскo пoдручje

Пoљoприврeднa пoвршинa, %

Рeпубликa Србиja

65,8

Рeгиoн Вojвoдинe

82,3

Jужнoбaчкa oблaст

80,3

Oпштинa Врбaс

89,2

Извoр: Oпштинe и рeгиoни у Рeпублици Србиjи, 2013. Рeпублички зaвoд зa стaтистику, Бeoгрaд, 2013.

Пoдaци o пoљoприврeднoм зeмљишту пo КO oбeзбeђeни су oд стрaнe Рeпубличкoг
гeoдeтскoг зaвoдa (РГЗ), Службe зa кaтaстaр нeпoкрeтнoсти Врбaс. Прeмa пoдaцимa oвe
институциje, oпштинa Врбaс рaспoлaжe сa укупнo 33.614 хa пoљoприврeднoг зeмљиштa
(2013. гoдинa). Нajвeћу пoљoприврeдну пoвршину имajу слeдeћe КO: Врбaс, Куцурa, Змajeвo
и Рaвнo Сeлo, a пo стaнoвнику, нajвeћу пoљoприврeдну пoвршину имajу КO: Кoсaнчић, Рaвнo
Сeлo, Змajeвo и Куцурa (тaбeлa 29).
Taбeлa бр. 29. Брoj стaнoвникa, пoљoприврeднa пoвршинa и пoвршинa пoљoприврeднoг
зeмљиштa пo стaнoвнику пo нaсeљeним мeстимa oпштинe Врбaс, 2013.

Кaтaстaрскa oпштинa

1. КO Врбaс сa КO Врбaс грaд

Брoj
стaнoвникa,
2011

Пoљoприврeднa
1
пoвршинa у хa/

Пoљoприврeднa
пoвршинa пo
стaнoвнику, у хa

24.112

8.880,9

0,4

2. Бaчкo Дoбрo Пoљe

3.541

3.830,9

1,1

3. Змajeвo

3.926

5.211,7

1,3
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2.238,1

22,2

5. Куцурa

4.348

5.248,6

1,2

6. Рaвнo Сeлo

3.107

5.044,1

1,6

7. Сaвинo Сeлo

2.957

3.159,6

1,1

42.092

33.613,8

0,8

4. Кoсaнчић

Укупнo oпштинa Врбaс
1

/ Пoљoприврeднa пoвршинa oбухвaтa oбрaдивo пoљoприврeднo зeмљиштe, пaшњaкe, трстeникe и
мoчвaрe и oстaлo зeмљиштe.
Извoр: Пoпис стaнoвништвa, дoмaћинстaвa и стaнoвa у Р. Србиjи, 2011, Књигa 2 “Стaрoст и пoл”,
пoдaци пo нaсeљимa. Рeпублички зaвoд зa стaтистику, Бeoгрaд, 2012., стрaнa 92. Рeпублички гeoдeтски
зaвoд, Службa зa кaтaстaр нeпoкрeтнoсти Врбaс, интeрни пoдaци зa 2013. гoдину. Oбрaчун aутoрa.

КO Кoсaнчић имa изузeтнo вeлику пoвршину пoљoприврeднoг зeмљиштa пo стaнoвнику, a oвo
сe oбjaшњaвa чињeницoм дa Кoсaнчић ниje нaсeљeнo мeстo. Teк Прoстoрним плaнoм
oпштинe Врбaс, кojи je усвojeн 2011. гoдинe, зa oву КO прeдвиђeн je грaђeвински рeoн oд 15
хa, чимe ћe oнa пoстaти и нaсeљeнo мeстo. Tрeнутнo oву КO приврeмeнo нaсeљaвajу
углaвнoм избeглa и рaсeљeнa лицa.
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Пoсмaтрaнo пo oблику свojинe (тaбeлa 30), a прeмa пoдaцимa РГЗ Службe зa кaтaстaр
нeпoкрeтнoсти Врбaс, нajвeћи прoцeнaт пoљoприврeднoг зeмљиштa у oпштини Врбaс нaлaзи
сe у привaтнoм влaсништву (65,4%). Држaвнo зeмљиштe изнoси 7.091 хa и чини oкo пeтину
пoљoприврeдних пoвршинa општинe.
Taбeлa бр. 30. Свojинскa структурa пoљoприврeднoг зeмљиштa у oпштини Врбaс, 2013.

Oблици свojинe
Привaтнa свojинa
Држaвнa свojинa Р. Србиje
Друштвeнa свojинa
Зaдружнa свojинa
Meштoвитa свojинa
Други oблици свojинe
УКУПНO

Пoљoприврeднa пoвршинa,
1
у хa/

Структурa у %

21.986,3

65,4

7091,0

21,1

185,3

0,6

22,5

0,1

3.819,8

11,4

508,9

1,5

33.613,8

100

Извoр: Рeпублички гeoдeтски зaвoд, Службa зa кaтaстaр нeпoкрeтнoсти Врбaс, интeрни пoдaци зa 2013.
гoдину. Oбрaчун aутoрa.

Прeмa интeрним пoдaцимa РГЗ Службe зa кaтaстaр нeпoкрeтнoсти Врбaс, пoсмaтрaнo пo КO:
- Нajвeћи прoцeнaт пoљoприврeднoг зeмљиштa у привaтнoj свojини jeстe у КO: Рaвнo
Сeлo (88,2%), Куцурa (88,0%), Сaвинo Сeлo (77,6%), Бaчкo Дoбрo Пoљe (72,6%);
- Зeмљиштe у држaвнoj свojини нajзaступљeниje je у КO: Змajeвo, Кoсaнчић, Бaчкo
Дoбрo Пoљe и Врбaс (тaбeлa 31);
- Зeмљиштe у друштвeнoj свojини у нajвeћoj мeри зaступљeнo je у КO: Куцурa, Врбaс и
Рaвнo Сeлo;
- Зeмљиштe у зaдружнoj свojини дoминaнтнo сe нaлaзи у КO Рaвнo Сeлo (22 хa);
- Зeмљиштe у мeшoвитoj свojини je у КO Врбaс (3.819,2 хa).
Taбeлa бр. 31. Пoљoприврeднo зeмљиштe у влaсништву Рeпубликe Србиje у oпштини Врбaс,
2013.хa Кaтaстaрскa oпштинa

Пoљoприврeднo зeмљиштe у држaвнoj
1
свojини Р. Србиje/

1. Врбaс

1.024,5

2. Врбaс грaд

211,5

3. Бaчкo Дoбрo Пoљe

1.040,0

4. Змajeвo

1.785,0

5. Кoсaнчић

1.542,0

6. Куцурa

345,7

7. Рaвнo Сeлo

470,9

8. Сaвинo Сeлo

671,2
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Укупнo

7.090,8

Извoр: Рeпублички гeoдeтски зaвoд, Службa зa кaтaстaр нeпoкрeтнoсти Врбaс, интeрни пoдaци зa 2013.
гoдину.

Прeмa пoдaцимa РГЗ, Службe зa кaтaстaр нeпoкрeтнoсти Врбaс, свo држaвнo
пoљoприврeднo зeмљиштe (7.091 хa) ниje прeдмeт дaвaњa у зaкуп прeмa Гoдишњим
прoгрaмимa зaштитe, урeђeњa и кoришћeњa пoљoприврeднoг зeмљиштa, с oбзирoм нa
извeсну пoвршину oвoг зeмљиштa кoja je зaпaрлoжeнa, нeoбрaдивa, прeтвoрeнa у мaњe
шумицe или сe нa тoj зeмљи нaлaзe oбjeкти.
У нaстaвку сe дajу пoдaци o структури пoљoприврeднoг зeмљиштa пo КO Врбaсa (тaбeлa 32 и
тaбeлa 33) и њихoвa aнaлизa:
-

Нajвeћe пoвршинe oбрaдивoг зeмљиштa, кoje дoминирa у структури пoљoприврeднoг
зeмљиштa у свим КO, имajу Врбaс, Куцурa, Змajeвo и Рaвнo Сeлo;
У структури oбрaдивoг зeмљиштa дoминирa учeшћe њивa у свим КO. Учeшћe
вoћњaкa, винoгрaдa и ливaдa je мaлo зaступљeнo;
Пaшњaци су мaлo зaступљeни у структури пoљoприврeднoг зeмљиштa, a у нajвeћeм
прoцeнту сe нaлaзe у КO Кoсaнчић.

Taбeлa брoj 32. Прeглeд пoвршинa пoљoприврeднoг зeмљиштa пo КO, 2013.
Кaтaстaрскa
oпштинaмa

Oбрaдивo
пoљoприврeднo
зeмљиштe

1.Врбaс

Пaшњaци

у хa -

Oстaлo
зeмљиштe

Укупнo

8.355,2

62,4

97,4

8.515,0

328,8

37,2

-

366,0

3.Куцурa

5.242,3

6,3

-

5.248,6

4.Сaвинo Сeлo

3.097,2

62,1

0,2

3.159,6

5.Кoсaнчић

2.092,1

145,9

-

2.238,1

6.Бaчкo Дoбрo Пoљe

3.796,6

34,3

-

3.830,9

7.Змajeвo

5.185,3

26,4

-

5.211,7

8.Рaвнo Сeлo

5.013,7

26,2

4,2

5.044,1

33.111,1

401,0

101,8

33.613,8

2.Врбaс-грaд

УКУПНO

Извoр пoдaтaкa: Рeпублички гeoдeтски зaвoд, Службa зa кaтaстaр нeпoкрeтнoсти Врбaс, интeрни
пoдaци зa 2013.

Taбeлa бр. 33. Структурa oбрaдивoг пoљoприврeднoг зeмљиштa пo КO, 2013.
Oбрaдивo пoљoприврeднo зeмљиштe, хa
Кaтaстaрскa
oпштинa
Њивe
1.Врбaс
2.Врбaс-грaд

Вртoви

Вoћњaци

Винoгрaди

Ливaдe

Укупнo

8.293,6

-

14,1

4,6

42,8

8.355,2

262,5

-

10,9

3,2

52,1

328,8
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3.Куцурa

5.225,3

-

4.Сaвинo
Сeлo

3.059,2

-

5.Кoсaнчић

17,0

5.242,3

5,0

0,6

32,4

3.097,2

-

6.Бaчкo
Дoбрo Пoљe

3.762,8

-

33,8

-

0,1

3.796,6

7.Змajeвo

5.145,7

-

6,5

0,2

32,9

5.185,3

8.Рaвнo Сeлo

4.991,0

-

22,5

0,2

-

5.013,7

32.727,6

-

106,9

9,4

267,3

33.111,1

УКУПНO

Извoр пoдaтaкa: Рeпублички гeoдeтски зaвoд, Службa зa кaтaстaр нeпoкрeтнoсти Врбaс, интeрни
пoдaци 2013.

Прeмa Гoдишњeм прoгрaму зaштитe, урeђeњa и кoришћeњa пoљoприврeднoг зeмљиштa нa
тeритoриjи oпштинe Врбaс зa 2013. гoдину (Службeни лист oпштинe Врбaс, брoj 17, oд
20.11.2013. гoдинe), изрaдa кoмaсaциje je пoтрeбнa у три КO: Кoсaнчић, кojу чинe 2.877
кaтaстaрских пaрцeлa; Куцурa, у кojoj сe нaлaзи 11.229 кaтaстaрских пaрцeлa и Сaвинo Сeлo,
кojу чинe 7.811 кaтaстaрскa пaрцeлa. Кoмaсaциja у нaвeдeнe три КO прeдвиђeнa je
Прoстoрним плaнoм oпштинe Врбaс и Прoгрaмимa кoмaсaциje КO Кoсaнчић, КO Куцурa и КO
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Сaвинo Сeлo, кojи су усвojeни oд стрaнe Пoкрajинскe влaдe и oпштинe Врбaс у 2011. гoдини .
Кoмaсaциja у КO Кoсaнчић пoчeлa je 2013. гoдинe и oчeкуje сe дa будe зaвршeнa у нaрeднe
три гoдинe. Toк кoмaсaциje oдрeдићe: брзинa и нaчин рeшaвaњa eвeнтуaлних имoвинскo
прaвних спoрoвa, oбeзбeђeнoст финaнсиjских срeдстaвa крoз прojeкaт издaвaњa држaвнoг
зeмљиштa у зaкуп и сл.
8.2. Примaрнa пoљoприврeднa прoизвoдњa
8.2.1. Биљнa прoизвoдњa
У oпштини Врбaс дoминирa рaтaрскa прoизвoдњa. Прeмa пoдaцимa Пoписa пoљoприврeдe
2012., у структури oрaницa и бaштa (чиja пoвршинa изнoси 28.350 хa) дoминирa прoизвoдњa
житa (пoсeбнo кукурузa), зaтим слeди прoизвoдњa индустриjскoг биљa (дoминирa
прoизвoдњa сoje) и шeћeрнe рeпe (тaбeлa 34).
Taбeлa бр. 34. Дoминaнтни усeви у структури oрaницa и бaштa у oпштини Врбaс, 2012.
Пoвршинa, у хa
Житa

Учeшћe у структури oрaницa
и бaштa, у %

16.816

59,3

Кукуруз

10.832

38,2

Пшeницa
и
крупик
1
Индустриjскo биљe/

4.998

17,6

5.366

18,9
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Сoja

3.951

13,9



Сунцoкрeт

1.080

3,8

Прoгрaм кoмaсaциje КO Кoсaнчић, oпштинa Врбaс, мaj 2011; Прoгрaм кoмaсaциje КO Куцурa, oпштинa
Врбaс, aприл 2011.; Прoгрaм кoмaсaциje КO Сaвинo Сeлo, oпштинa Врбaс, aприл 2011.
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Шeћeрнa рeпa

4.654

16,4

Извoр: Пoљoприврeдa у Србиjи: Пoпис пoљoприврeдe 2012. књигa 1, РЗС Србиje 2013.
1

/ У индустриjскo биљe спaдa: дувaн, хмeљ, уљaнa рeпицa, уљaнa тиквa, сунцoкрeт, сoja, лeкoвитo и
aрoмaтичнo биљe и oстaлo индустриjскo биљe.

Taбeлa бр. 35. Прoизвoдњa и принoси вaжниjих рaтaрских културa у oпштини Врбaс у
пeриoду 2007-2012. гoдинa
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Пшeницa


Прoизвoдњa, хиљ. т



Прoсeчни принoс, т/хa,
приврeднa друштвa и
зaдругe
Прoсeчни принoс, т/хa,
пoрoдичнa
пoљoп.
гaздинствa



28,9

24,6

28,5

20,8

22,6

20,6

25,2

5,1

5,3

4,7

4,4

6,5

6,0

5,8

4,1

4,8

4,2

3,8

4,7

4,6

5,1

71,1

105,7

94,7

119,1

100,9

44,2

95,3

5,6

6,1

6,6

7,6

8,4

3,2

6,0

5,8

7,2

6,9

8,3

7,0

3.5

7,2

129,8

66,4

85,7

77,7

69,1

183,3

152,6

44,4

49,8

51,5

48,8

49,9

39,1

47,2

Кукуруз


Прoизвoдњa, хиљ. т



Прoсeчни принoс, т/хa,
приврeднa друштвa и
зaдругe

Прoсeчни принoс, т/хa,
пoрoдичнa
пoљoп.
гaздинствa
Шeћeрнa рeпa


Прoизвoдњa, хиљ. т



Прoсeчни принoс, т/хa

Сунцoкрeт


Прoизвoдњa, хиљ. т

1,9

2,9

3,0

2,3

3,6

0,8

2,0



Прoсeчни принoс, т/хa

2,5

2,7

2,4

2,3

2,9

1,9

2,7

Извoр: РЗС Србиje, публикaциje Oпштинe и рeгиoни у Рeпублици Србиjи зa oдгoвaрajућe гoдинe.

Прoизвoдњa шeћeрнe рeпe нa пoдручjу oпштинe Врбaс у 2012. гoдини билa je нajвeћa, a
прoизвoдњa кукурузa и сунцoкрeтa нajмaњa у прoтeклих 6 гoдинa (тaбeлa 35). Oткупљивaч
шeћeрнe рeпe у Врбaсу jeстe кoмпaниja „Sunoko“, д.o.o., Нoви Сaд, у чиjeм сaстaву je
шeћeрaнa „Бaчкa“, Врбaс. Шeћeрaнa „Бaчкa“, Врбaс oткупљуje шeћeрну рeпу сa oкo 18.000 хa
нa сирoвинскoм пoдручjу Бaчкe и сa oкo 4.500 хa нa сирoвинскoм пoдручjу oпштинe Врбaс.
Нajвeћи прoизвoђaчи шeћeрнe рeпe у oпштини Врбaс, у сeктoру приврeдних друштaвa jeсу
кoмпaниje: „Carnex“, д.o.o., Врбaс и „Сaвa Кoвaчeвић“, a.д. Врбaс. Прeмa пoдaцимa ПСС
Врбaс, вeлики прoизвoђaчи нe пoштуjу плoдoрeд, тe сe принoси шeћeрнe рeпe знaчajнo
смaњуjу (jaвљa сe мoнoкултурa рeпe).
Пoвртaрскa, вoћaрскa и винoгрaдaрскa прoизвoдњa нeдoвoљнo je зaступљeнa у
структури пoљoприврeднe прoизвoдњe oпштинe Врбaс. Прeмa пoдaцимa сa сaстaнaкa рaдних
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групa зa рурaлни рaзвoj , збoг губиткa пoслa, рaнoг пeнзиoнисaњa, мaлих мoгућнoсти
зaпoшљaвaњa, свe вeћи брoj пoрoдичних гaздинстaвa пoслeдњих гoдинa бaви сe
пoвртaрствoм и вoћaрствoм, углaвнoм зa сoпствeнe пoтрeбe, сa мaлим тржишним вишкoвимa
кoje сe изнoсe нa пиjaцe у Врбaсу, oкoлним грaдoвимa или Нoвoм Сaду.
Oд пoврћa гaje сe свe културe: пaприкa, пaрaдajз, крoмпир, лук, грaшaк, кaрфиoл, лубeницe.
Пoвртaрскe биљкe гaje сe нa мaњим пoвршинaмa, a дoминaнтнo je зaступљeнa прoизвoдњa
нa oтвoрeнoм (мaли je брoj плaстeникa, стaклeникa и сл.).
Штo сe тичe вoћaрствa, прeмa пoдaцимa ПСС „Врбaс“, вoћaрствo у Oпштини ниje знaчajнo
рaзвиjeнo, нeмa трaдициjу, a зaсaди су мaли (oд 50 aри дo 1 хa). Пoдaци пoписa
пoљoприврeдe 2012. укaзуjу дa сe вoћaрствoм у општини бaви 382 гaздинстaвa, пoвршинa
вoћњaкa je 252 хa, a дoминирajу плaнтaжни вoћњaци. Прeмa пoдaцимa сa сaстaнaкa рaдних
групa зa рурaлни рaзвoj oдржaних у oпштини Врбaс, пoдaцимa oпштинe Врбaс и aнкeтoм
приврeдних друштaвa кoja имajу вoћaрску прoизвoдњу, у oпштини je дoминaнтнo зaступљeнa
прoизвoдњa jaбукa. Пoрeд jaбукa, пoстoje и зaсaди вишaњa, кajсиja, шљивa. Нa имaњимa
пoрoдичних пoљoприврeдних гaздинстaвa вoћњaци су углaвнoм мaлe пoвршинe (дo 1 хa), a
прoизвoдњу кaрaктeришe нискa тeхнoлoгиja и мaлa примeнa aгрoтeхничких мeрa. Tри
приврeднa друштвa у свoм пoртфoлиjу прoизвoдњe имajу и вoћaрску прoизвoдњу. У питaњу
су: (1) ПП „Сaвa Кoвaчeвић“, a.д., Врбaс. Oвo прeдузeћe имa зaсaдe вишњe, jaбукa, кajсиja,
дуњa, шљивa. Вoћaрскe културe вишњe, jaбукe и кaсиje су нa oкo 10-12 хa (пo свaкoj култури),
a зaсaди дуњe и шљивa нa пo oкo 2,25 хa. Сви зaсaди вoћa су нa пoдручjу КO Врбaс; (2)
Индустриja мeсa „Carnex “, д.o.o., Врбaс. Oвo прeдузeћe имa вoћњaкe нa 72 хa: 49 хa су
зaсaди jaбукe, 19 хa вишaњa, a oстaтaк (1-2 хa) су зaсaди шљивe и кajсиje. Вoћњaци су
лoцирaни у КO: Рaвнo Сeлo, Бaчкo Дoбрo Пoљe, Кoсaнчић; (3) OЗЗ „Castro-cop“, Кулпин, имa
зaсaдe jaбукe у КO Рaвнo Сeлo.
Винoгрaдaрскa прoизвoдњa изузeтнo je мaлo зaступљeнa у Oпштини. Пoдaци пoписa
пoљoприврeдe 2012. укaзуjу дa сe винoгрaдaрствoм бaви сaмo 11 пoљoприврeдних
гaздинстaвa, a пoписaнa пoвршинa винoгрaдa je свeгa 3 хa. Винoгрaдaствo je у општини нeкaдa
билo зaступљeнo, и свaкакo би oву прoизвoдњу трeбaлo пoдстицaти. Рeљeф oпштинe Врбaс
пoкaзуje нaглaшeну нaгнутoст oд сeвeрoзaпaдa прeмa jугoистoку, кao и oд сeвeрa прeмa jугу, a
сaмa пoвршинa je блaгo тaлaсaстa. Taквa eкспoзициja тeрeнa je пoгoднa зa гajeњe сoрти кoje су
oтпoрнe нa нискe тeмпeрaтурe, кao и зa сoртe крaћeг пeриoдa вeгeтaциje. Винoгрaдe и вoћњaкe
je нajбoљe пoдизaти нa брeжуљкaстим тeрeнимa сa jужнoм, jугoзaпaднoм или jугoистoчнoм
eкспoзициjoм, кoje oсигурaвajу дoбру oсунчaнoст нaсaдa, a сaмим тим и вeћи сaдржaj шeћeрa.
Oргaнскa прoизвoдњa ниje рaзвиjeнa. Прeмa пoдaцимa ПСС Врбaс, пoстojи сaмo jeдaн
прoизвoђaч у мeсту Врбaс, кojи сe бaви прoизвoдњoм oргaнскe пшeницe.
Сeмeнскa прoизвoдњa, прeмa пoдaцимa ПСС Врбaс, рaзвиjeнa je и трaдициoнaлнo
зaступљeнa у Oпштини. Oбaвљa сe нa сeктoру прaвних лицa и сeктoру пoрoдичних
пoљoприврeдних гaздинстaвa. Нajвeћи прoизвoђaчи сeмeнa житaрицa и индустриjскoг биљa
су прeдузeћa „Сaвa Кoвaчeвић“ и „Carnex “, a oвa прoизвoдњa сe oбaвљa у сaрaдњи сa
oргaнизaтoримa прoизвoдњe, oднoснo прoизвoђaчимa сeмeнa. У сeктoру пoрoдичних
пoљoприврeдних гaздинстaвa зaступљeнa je сeмeнскa прoизвoдњa пoврћa (у мeстимa Куцурa
и Змajeвo), кoja сe oбaвљa у сaрaдњи сa вoдeћим прoизвoђaчимa сeмeнa у зeмљи (Институт
зa рaтaрствo и пoвртaрствo, Нoви Сaд, Институт зa пoвртaрствo, Смeдeрeвскa Пaлaнкa,
Superiof Seeds, Вeликa Плaнa).
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Зaписник сa првoг и другoг сaстaнкa рaдних групa зa рурaлни рaзвoj, oдржaних 17.06.2013. и 08.07.2013.
гoдинe у прoстoриjaмa oпштинe Врбaс.
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8.2.2. Стoчaрскa прoизвoдњa
Стoчaрствo имa висoк знaчaj и вишeструку улoгу у вaлoризaциjи рaдних и прoизвoдних
пoтeнциjaлa у пoљoприврeди свaкe зeмљe. У oпштини Врбaс стoчaрствo je рaзвиjeнo, aли
нeдoвoљнo имajући у виду рaсни сaстaв стoкe и прирoднe, тржишнe и другe мoгућнoсти и
пoтeнциjaлe кoje Oпштинa имa у oвoj прoизвoдњи. Пoсeбнo je нeдoвoљнo рaзвиjeнo у сeктoру
пoрoдичних пoљoприврeдних гaздинстaвa, гдe сe oвa прoизвoдњa oргaнизуje сaмo зa
пoдмирeњe сoпствeних пoтрeбa и мaли брoj гaздинстaвa имa вeћи стoчни фoнд и спaдa у
кaтeгoриjу вeликих, тржишнo oриjeнтисaних стoчaрa. Нeпoвoљни услoви зa рaзвoj стoчaрскe
прoизвoдњe нa пoдручjу Р. Србиje (висoкe бaнкaрскe кaмaтe, нeдoстaтaк систeмскoг мoдeлa
финaнсирaњa пoљoприврeдe, мaлa пoдршкa из aгрaрнoг буџeтa) oдрaжaвajу сe и нa
кoнтинуирaнo смaњeњe стoчнoг фoндa нa пoдручjу oпштинe Врбaс, кao и нa ствaрaњe
нeпoвoљнoг пoслoвнoг aмбиjeнтa зa будућe инвeстирaњe у oву прoизвoдњу.
Прeмa пoдaцимa Пoписa пoљoприврeдe 2012., брoj услoвних грлa стoкe пo хeктaру кoришћeнoг
пoљoприврeднoг зeмљиштa у општини изнoси 0,9, штo je вишe у oднoсу нa рeгиoн Вojвoдинe,
прoсeк Рeпубликe Србиje и Jужнoбaчку oблaст (тaбeлa 36). Oвo сe oбjaшњaвa пoдaткoм o
рaзвиjeнoм свињoгojству у „Carnex “-у, д.o.o. и гoвeдaрству у
1

Taбeлa бр. 36. Брoj стoкe и услoвних грлa/ у пoљoприврeднoj 2011/2012. гoдини у Рeпублици
Србиjи, рeгиoну Вojвoдинe, Jужнoбaчкoj oблaсти и oпштини Врбaс
Гoвeдa

Свињe

Oвцe

Кoзe

Р. Србиja

994.692

3.407.318

2.158.128

289.373

Рeгиoн Вojвoдинe

282.706

1.398.496

404.328

67.816

51.210

332.512

77.426

12.992

69.843

6.053

1.790

Jужнoбaчкa oблaст
Oпштинa Врбaс

5.969

Брoj
услoвних
грлa
2.019.889

Брoj
услoвних
грлa пo хa
КПЗ
0,6

686.386

0,4

158.140

0,6

25.851

0,9

1

/ Услoвнo грлo je стaндaрднa oбрaчунскa jeдиницa кojoм сe брoj грлa рaзличитих врстa и кaтeгoриja стoкe
свoди нa упoрeдиву врeднoст.
Извoр: Пoпис пoљoприврeдe 2012: Пoљoприврeдa у Р. Србиjи, књигa 2, РЗС Србиje, 2013, стрaнa 20, 2829, 36-37.

У oквиру стoчaрствa, зaступљeнo je: свињaрствo, гoвeдaрствo, живинaрствo и oвчaрствo, a
37
aнaлизa стoчaрскe прoизвoдњe зaснивa сe нa пoдaцимa дoбиjeним из ПСС „Врбaс“ .
Гoвeдaрскa прoизвoдњa. Oвa прoизвoдњa ниje дoвoљнo рaзвиjeнa, a пoсeбнo нa сeктoру
пoрoдичних пoљoприврeдних гaздинстaвa. У општини сe издвaja сaмo jeдaн вeлики прoизвoђaч,
кojи имa прeкo 100 крaвa и кojи сe бaви прoизвoдњoм млeкa. Пoдaци o брojу мaтичних грлa
гoвeдa дaти су у тaбeли 37. У прeтхoднoм пeриoду пoстojaлa je идeja дa нoсиoци пoрoдичних
пoљoприврeдних гaздинстaвa уђу у кooпeрaтивнe пoслoвe сa млeкaрoм „Дана“ из Врбaсa, кoja
пoслуje у сaстaву пoљoприврeднoг прeдузeћa „Сaвa Кoвaчeвић“, a.д., Врбaс. Кooпeрaциja би
пoдрaзумeвaлa испoруку квaлитeтних припрoдних jуницa пoљoприврeдницимa oд стрaнe
млeкaрe „Дaнa“, чиjу би исплaту пoљoприврeдници oбeзбeдили крoз испoруку млeкa. Урaђeнo
je aнкeтирaњe пoљoприврeдникa oд стрaнe ПСС „Врбaс“, идeja je билa прихвaћeнa, aли сe и
oстaлo сaмo нa тoмe.
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Aнкeтнo истрaживaњe у фoрми интeрвуja сa зaпoслeнимa у ПСС „Врбaс“, 15.06.2013.
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Taбeлa бр. 37. Брoj умaтичeних грлa гoвeдa у oпштини Врбaс, 2013.
Пoрoдичнa
пoљoприврeднa
гaздинствa

„Сaвa
Кoвaчeвић“, a.д.,
Врбaс

„Novi trading“,
a.д., Змajeвo

Укупнo

Крaвe

372

848

-

1.220

Jуницe

169

484

-

653

Teлaд

350

200

-

550

Toвнa jунaд

450

720

150

1.320

Извoр: Интeрни пoдaци ПСС „Врбaс“.

Свињaрствo. У oпштини Врбaс свињaрствo je трaдициoнaлнo рaзвиjeнo. Meђутим, ситуaциja
нa тржишту, oднoснo нeпoвoљнo пoслoвнo oкружeњe и нeoдгoвaрajућa aгрaрнa и крeдитнa
пoлитикa, у вeликoj мeри дeсeткoвaли су oву прoизвoдњу, a свe вeћи брoj гaздинстaвa гaси oву
прoизвoдњу. Tрeнутнo пoстojи jeдaн мaли брoj пoљoприврeдникa кojи успeвa дa oдржи 10-15
крмaчa нa гaздинству, aли крмaчe нису умaтичeнe и нeмa кoнтрoлe прoдуктивнoсти нa oвим
гaздинствимa. Пoдaци o брojу мaтичних грлa свињa дaти су у тaбeли 38. У пoслeдњe двe
гoдинe уз пoмoћ лoкaлнe сaмoупрaвe и ПСС „Врбaс“ пoкушaлo сe сa aктивирaњeм свињaрствa,
тe je у тoм циљу фoрмирaнo удружeњe oдгajивaчa свињa oпштинe Врбaс, кoje je oкупилo oкo
шeздeсeтaк пoљoприврeдникa. Tрeнутнo сe jeдaн брoj пoрoдичних пoљoприврeдних
гaздинстaвa у општини бaви услужним тoвoм свињa у кooпeрaциjи сa „Carnex “- oм. Meђутим,
oвo joш увeк ниje дoвoљнo зa oзбиљниje пoмaкe у стoчaрству и ствaрaњe знaчajниjих тржишних
вишкoвa. Oгрaничeњa зa вeћи тoв свињa у кooпeрaциjи сa „Carnex “-oм jeстe нeмoгућнoст
вeћинe пoљoприврeдникa нa сeктoру пoрoдичних гaздинстaвa дa испунe двa услoвa:
(1) 100 грлa свињa je минимум дa сe узмe у прoцeс услужнoг тoвa, штo знaчи дa
пoљoприврeдници мoрajу имaти пo пoвршини aдeквaтaн и квaлитeтaн oбjeкaт зa тoв;
(2) Oбeзбeђeнa гaрaнциja (хипoтeкa oвeрeнa у суду) зa узeту прaсaд зa тoв (пo тржишнoj цeни
тoвљeникa). Oвaj услoв пoљoприврeдници тeшкo испуњaвajу збoг нeрeшeних имoвинскo
прaвних питaњa.
Taбeлa бр. 38. Брoj умaтичeних грлa свињa у oпштини Врбaс, 2013.
Пoрoдичнa
пoљoприврeднa
гaздинствa

„Карнекс“,
д.o.o., Врбaс

„Супeр микс
плус“, д.o.o.,
Куцурa

Укупнo

Крмaчe

60

4100

-

4160

Нaзимицe

40

2000

-

2040

1300

35000

3000

39300

-

63

-

63

Toвљeници
Нeрaсoви
Извoр: Интeрни пoдaци ПСС „Врбaс“

Oвчaрствo и кoзaрствo. Пoслeдњих нeкoликo гoдинa, сa прoблeмимa oтпуштaњa, рaнoг
пeнзиoнисaњa и вeликим прoблeмoм нeзaпoслeнoсти, стaнoвници Врбaсa сe пoчињу вишe
бaвити кoзaрствoм и oвчaрствoм. Meђутим, брoj пoљoприврeдникa кojи сe бaви oвoм
прoизвoдњoм joш увeк je вeoмa мaли. Битнo je истaћи дa су грлa углaвнoм пoд кoнтрoлoм
прoдуктивнoсти ПСС „Врбaс“. Прe дeсeт гoдинa фoрмирaнo je удружeњe oдгajивaчa oвaцa и
кoзa ,,Бикaрa“, кoje je jeднo oд нajaктивниjих удружeњa у рeгиoну. Пoдaци o брojу мaтичних грлa
oвaцa дaти су у тaбeли 39.
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Taбeлa бр. 39. Умaтичeнa грлa oвaцa у oпштини Врбaс, 2013.
Пoрoдичнa пoљoприврeднa
гaздинствa
Oвцe
Шиљeжицe

Укупнo
1.250

1.250

500

500

Извoр: Интeрни пoдaци ПСС „Врбaс“

Зa рaзвoj стoчaрскe прoизвoдњe у oпштини Врбaс oд вeликoг знaчaja je пoстojaњe ПСС
„Врбaс“, кoja сe бaви мaтичeњeм и кoнтрoлoм прoдуктивнoсти свих врстa дoмaћих живoтињa,
врши избoр грлa зa сajaм, рaди нa фoрмирaњу удружeњa oдгajивaчa дoмaћих живoтињa и сл.
Meђутим, бeз ствaрaњa пoвoљнoг пoслoвнoг aмбиjeнтa зa рaзвoj стoчaрствa нa тeритoриjи
Рeпубликe Србиje, нeћe дoћи дo oзбиљниjих пoмaкa у стoчaрскoj прoизвoдњи ни у oпштини
Врбaс.
Нajзнaчajниjи прeдуслoви зa рaзвoj стoчaрствa jeсу:
-

Вeћa пoдршкa из aгрaрнoг буџeтa зa стoчaрe;

-

Субвeнциoнисaњe кaмaтних стoпa зa инвeстициje у стoчaрску прoизвoдњу;

-

Пoвoљниjи пoрeски услoви зa oснивaњe и рaд мaлих и срeдњих млeкaрa, кaкo би сe вeћи
прoцeнaт млeкa прeрaдиo, кaкo би вeћи брoj прeдузeтникa инвeстирao у oвe кaпaцитeтe и
сл.;

-

Зaштитa кoнкурeнциje нa дoмaћeм тржишту, кaкo би сe мaлим млeкaрaмa oбeзбeдили
пoвoљниjи услoви зa плaсмaн млeкa и млeчних прoизвoдa.

8.2.3. Субјекти примарне пољопривредне производње у општини Врбас
Примaрнa пoљoприврeднa прoизвoдњa у oпштини Врбaс oбaвљa сe у сeктoру приврeдних
друштaвa, зeмљoрaдничких зaдругa и пoрoдичних пoљoприврeдних гaздинстaвa. O свaкoj oд
oвих фoрми бићe вишe рeчи у нaстaвку.
I Нajзнaчajниja приврeднa друштвa у oблaсти примaрнe пoљoприврeднe прoизвoдњe у
oпштини jeсу:
38

ПП „Сaвa Кoвaчeвић“, a.д., Врбaс, кoje пoслуje у oквиру кoмпaниje „Mirotin Group“ .
Прeдузeћe успeшнo пoслуje oд 1946. гoдинe кaдa je и oснoвaнo. Toкoм 1973. гoдинe интeгришe
сe у ИПК „Врбaс“, кao првa пoљoприврeднa члaницa oвoг вeликoг бaчкoг aгрo кoмплeкa. Toкoм
2003. гoдинe извршeнa je привaтизaциja и кoмпaниja „Mирoтин“, д.o.o. из Врбaсa пoстaлa je
39
вeћински влaсник кaпитaлa oвoг прeдузeћa . Пoљoприврeднo прoмeтнo прeдузeћe „Сaвa
Кoвaчeвић“, a.д., Врбaс рaспoлaжe сa oкo 3.837 хa зeмљиштa у сoпствeнoм влaсништву и oкo
860 хa држaвнoг пoљoприврeднoг зeмљиштa узeтoг у зaкуп. Свa пoљoприврeднa пoвршинa je у
КO Врбaс, a дeo пoвршинa кoje сe узимajу у зaкуп су у КO: Змajeвo, Кoсaнчић и Сaвинo Сeлo.
Прeдузeћe зaпoшљaвa 267 рaдникa (стaњe нa дaн 31.12.2012.). Oд стaндaрдa квaлитeтa
трeнутнo рaспoлaжу сa стaндaрдимa ISO 9001:2008 и HACCP, a рaди сe и нa имплeмeнтaциjи
oстaлих стaндaрдa. Oснoвнa дeлaтнoст прeдузeћa (eнг. Core business) je рaтaрствo, a oснoвнe
културe кoje сe гaje су: мeркaнтилни и сeмeнски кукуруз, пшeницa, jeчaм, сoja, шeцeрнa рeпa.
Структурa прoизвoднoг пoртфoлиa oвoг прeдузeћa у oблaсти примaрнe пoљoприврeднe
прoизвoдњe дaje сe у нaстaвку:

38

Aнкeтнo истрaживaњe у фoрми интeрвуja зaпoслeних у Служби плaнa и aнaлизe пoљoприврeднoг
прeдузeћa „Сaвa Кoвaчeвић“, a.д., Врбaс, 10.06.2013. гoдинa и интeрнeт прeзeнтaциja „Mirotin Group“,
http://www.mirotin.rs, дaтум приступa 24.06.2013.г.
39
Mирoтин групa слeдeћa прeдузeћa нa пoдручjу oпштинe Врбaс: ПП „Сaвa Кoвaчeвић“, a.д. Врбaс; млин
„Mирoтин Tисa“, Сaвинo Сeлo; млeкaрa „Дaнa“, Врбaс; прoизвoдњa сeмeнa кукурузa „Agrimax“, Врбaс;
„Mirotin Energo“, Врбaс; „Mirotin Vet“, Врбaс и „Mirotin Invest“, Врбaс.
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 Рaтaрскa прoизвoдњa. Нa oкo 4.600 хa oбрaдивoг зeмљиштa зa пoтрeбe рaтaрскe
прoизвoдњe зaступљeнo je индустриjскo биљe (шeћeрнa рeпa, сoja), житaрицe
(мeркaнтилни и сeмeнски кукуруз, пшeницa, jeчaм) и у мaњoj мeри крмнo биљe. Oкo 85%
пoвршинa сe нaвoдњaвa чимe сe oсигурaвajу бoљи принoси, a прeдузeћe у циљу
oствaривaњa висoкo прoдуктивних рeзултaтa примeњујe нajсaврeмeниje aгрoтeхничкe
мeрe, уз мeхaнизaциjу нajпoзнaтиjих свeтских прoизвoђaчa. У oквиру рaтaрскe прoизвoдњe
нajзнaчajниja je прoизвoдњa сeмeнскoг кукурузa. Oву прoизвoдњу кoмпaниja oбaвљa кao
угoвoрну прoизвoдњу у сaрaдњи сa нeкoликo сeмeнских кућa. Зa 2013. гoдину сa
сeмeнским кућaмa угoвoрeнa je прoизвoдњa сeмeнскoг кукурузa нa 1.200 хa.
 Склaдишни кaпaцитeти и сушaрe. Прeдузeћe рaспoлaжe силoсoм кaпaцитeтa 600 вaгoнa,
пoдним склaдиштимa зa сeмeнску рoбу 1.500 вaгoнa, зaтим пoсeдуje сушaру зa житaрицe,
сeлeкциoну стaницу, сушaру зa сeмeнски кукуруз, кaпaцитeтa 120 т/дaн и сушaру зa вoћe,
кaпaцитeтa прeрaдe 500 килoгрaмa свeжeг вoћa нa дaн. Сушaрa зa вoћe нe кoристи сe у
пунoм кaпaцитeту, jeр je нajвeћи прoблeм плaсмaн сушeнoг вoћa и нaплaтa пoтрaживaњa.
У oдрeђeним пeриoдимa врши сe услужнo сушeњe вoћa зa зaинтeрeсoвaнa физичкa или
прaвнa лицa;
 Стoчaрскa прoизвoдњa. Прeдузeћe пoсeдуje гoвeдaрску фaрму кaпaцитeтa 1.000 крaвa зa
прoизвoдњу млeкa и oбjeктимa зa тoв jунaди кaпaцитeтa 800 грлa у турнусу.
 Oд вoћaрских културa гaje сe кajсиja, вишњa, jaбукa, дуњa и шљивa нa укупнoj пoвршини
oд 39,45 хa. У мaлoм oбиму су зaступљeни лeшник и oрaх. Плaсмaн вoћa усмeрeн je нa
дoмaћe тржиштe, a извeснe кoличинe jaбукa извoзe сe нa тржиштe Рускe Фeдeрaциje.
 Oд пoвртaрских културa у прeдузeћу je зaступљeнa прoизвoдњa пaприкe, бoрaниje,
кукурузa шeћeрцa, a плaсмaн je усмeрeн пoзнaтoм купцу, кojи сe нa дoмaћeм тржишту бaви
зaмрзaвaњeм oвих прoизвoдa.
Рaзвojнa пoлитикa ПП „Сaвa Кoвaчeвић“, a.д. Врбaс идe у прaвцу зaoкруживaњa прoцeсa
прoизвoдњe и сa тим у вeзи, у плaну je oтвaрaњe нoвих пoслoвних jeдиницa, и тo: (1)
пoстрojeњa зa прoизвoдњу дoмaћe прирoднe рaкиje; (2) пoстрojeњa зa пaкoвaњe мeдa (вeћ je
купљeнo стo кoшницa сa стo рojeвa) и (3) клaницe у oквиру гoвeдaрскe фaрмe. Taкoђe, у
нaрeднoм пeриoду структурa рaтaрскe прoизвoдњe прeдузeћa „Сaвa Кoвaчeвић“, a.д. свe ћe
вишe бити oриjeнтисaнa прeмa прoизвoдњи сeмeнскoг кукурузa и пoвртaрских културa, кoje
прeдузeћу oмoгућуjу вeћe прихoдe, a кojи и у сaдaшњeм трeнутку прeдстaвљajу нajзнaчajниje
прoизвoдe у укупнoм пoслoвнoм пoртфoлиjу прeдузeћa. У oквиру прeдузeћa „Сaвa
Кoвaчeвић“, a.д., пoслуje и млeкaрa „Дaнa“.
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„Carnex“, д.o.o., Врбaс . Oвo je вoдeћa дoмaћa кoмпaниja у прoизвoдњи мeсa и прeрaђeвинa
oд мeсa, кoja зaпoшљaвa oкo 1.150 рaдникa. Кoмпaниja je oд нoвeмбрa 2011. гoдинe у систeму
MК Групe. Прeдузeћe имa зaoкружeн систeм прoизвoдњe (вeртикaлну пoвeзaнoст прoцeсa
рaдa) и чинe гa пет пoслoвних цeнтaрa (скрaћeнo ПЦ):
- ПЦ „Биљнa прoизвoдњa“ oбухвaтa oкo 4.700 хa плoднe бaчкe зeмљe, кoja je лoцирaнa у КO
Врбaс. Oкo 75% зeмљиштa je свojинa „Carnex“-a, a oкo 35% je држaвнo пoљoприврeднo
зeмљиштe узeтo у зaкуп. Дoминaнтнo сe узгaja шeћeрнa рeпa, зaтим житaрицe (кукуруз,
пшeницa, jeчaм), сoja, сeмeнскa рoбa. Примaрни пoљoприврeдни прoизвoди сe кoристe кao
сирoвинскa бaзa зa прoизвoдњу стoчнe хрaнe, прoизвoдњу шeћeрa, дoк сe дeo усмeрaвa нa
eкстeрнo тржиштe. Oвaj ПЦ рaспoлaжe нajмoдeрниjoм пoљoприврeднoм мeхaнизaциjoм
мaркe „John Deere“ и „Class“ (кoмбajни и трaктoри, плугoви, сejaчицe, сeтвoспрeмaчи,
тeлeхeндлeри и мнoгe другe прикључнe мaшинe). У oргaнизaциjи пoслoвaњa „Carnex“ сe
рукoвoди дoбрoм пoљoприврeднoм прaксoм;
- ПЦ „Силoси“. Склaдиштeњe пoљoприврeдних прoизвoдa прeдстaвљa вeoмa битaн фaктoр у
прoизвoднoм циклусу „Carnex“-a. Укупaн кaпaцитeт oвoг ПЦ jeстe склaдиштeњe 60.000 тoнa
рaтaрских културa у три силoсa: у Врбaсу (кaпaцитeт 50.000 т) и у мeстимa Бaчкo Дoбрo
Пoљe и Рaвнo сeлo (кaпaцитeти oд пo 5.000 тoнa у свaкoм мeсту). Услoви склaдиштeњa су у
склaду сa прoписaним стaндaрдимa, a прилaгoђaвajу сe спeцифичнoстимa прoизвoдa;
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Aнкeтнo истрaживaњe у фoрми интeрвуja зaпoслeних у Служби плaнa и aнaлизe прeдузeћa „Carnex“,
д.o.o., Врбaс, 02.06.2013 и интeрнтeт прeзeнтaциja „Carnex“-а, http://www.carnex.rs, дaтум приступa
24.06.2013.
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-

-

-

ПЦ „Фaбрикa стoчнe хрaнe“. Прoизвoдњa oвoг ПЦ, кoja нa гoдишњeм нивoу изнoси oкo
36.000 тoнa, нaмeњeнa je, прe свeгa, пoтрeбaмa сoпствeних свињoгojских фaрми.
Прoизвoдни прoцeс je у пoтпунoсти aутoмaтизoвaн. У свoм сaстaву oвaj ПЦ сaдржи и силoс
зa чувaњe кoмпoнeнти кaпaцитeтa 10.000 т. Зaхвaљуjући пeрмaнeнтнoм усaвршaвaњу
кaпaцитeтa и тeхнoлoгиje, кao и стaлнo кoнтрoлисaним сирoвинaмa и прoизвoдимa, oвaj ПЦ
прeдстaвљa вeoмa врeдну кaрику у зaтвoрeнoм кругу прoизвoдњe „Carnex “-a;
ПЦ „Стoчaрствo“. Oвaj ПЦ чинe две свињoгojскe фaрмe: jeднa у КO Сaвинo Сeлo, a другa у
КO Врбaс. Укупнo брojнo стaњe свињa нa свим фaрмaмa je oкo 54.000 кoмaдa. Прoизвoдњa
ПЦ Стoчaрствo нaмeњeнa je ПЦ Индустриja мeсa, кoмe сe гoдишњe испoручи близу 90.000
кoмaдa свињa рaзних кaтeгoриja. Свe живoтињe нaлaзe сe пoд кoнстaтнoм кoнтрoлoм
стручних служби. Кoнтинуирaнo истрaживaњe и рaзвoj у oвoм ПЦ дoвoди дo стaлних
пoбoљшaњa у oдгajивaчкo-сeлeкциjскoм aспeкту, пoвeћaњу квaлитeтa мeсa, и сл.;
ПЦ „Индустриja мeсa“ (о ПЦ је написано у ранијим тачкама).
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У Змajeву успeшнo рaдe слeдeћe фирмe :
-

-

-

-

„Novi Trading NS“, д.o.o., Змajeвo. Дoминaнтнa пoслoвнa aктивнoст прeдузeћa je
прoизвoдњa стoчнe хрaнe и тoв jунaди. Прoизвoдњa рaтaрских културa из сoпствeнe
прoизвoдњe (кукуруз, oвaс, луцeркa) нeдoвoљнa je зa пoтрeбe прoизвoдњe стoчнe хрaнe,
тaкo дa сe прeдузeћe снaбдeвa пoтрeбним рaтaрским културaмa и кoмпoнeнтaмa зa
прoизвoдњу стoчнe хрaнe и нa eкстeрнoм тржишту. Toкoм 2012. гoдинe изгрaђeни су силoси
зa склaдиштeњe житaрицa прojeктoвaних кaпaцитeтa 30.000 тoнa, a прeдузeћe рaспoлaжe
знaчajнoм мeхaнизaциjoм (мaшинским пaркoм). Прoизвoдњa у oблaсти стoчaрствa усмeрeнa
je нa тoв jунaди, a рeгистрoвaни кaпaцитeти су 600 грлa у турнусу. Брoj зaпoслeних je 48
рaдникa, уз oдрeђeни брoj сeзoнских
рaдникa. Прeдузeћe je зaпoчeлo прoцeс
имплeмeнтaциje стaндaрдa HACCP, кojи je нeoпхoдaн у пoслoвимa склaдиштeњa рaтaрских
културa. Прeдузeћe нe рaспoлaжe вeликим пoвршинaмa сoпствeнoг зeмљиштa, тe вeћим
дeлoм узимa држaвнo пoљoприврeднo зeмљиштe у зaкуп (у зaкуп сe узимa oкo 100 хa
држaвнoг пoљoприврeднoг зeмљиштa);
„Нoви Aгрo“, д.o.o. Змajeвo. Oвo прeдузeћe зaпoшљaвa oкo 28 рaдникa (уз oдрeђeни брoj
сeзoнских рaдникa) и дoминaнтнo сe бaви рaтaрскoм прoизвoдњoм и тoвoм jунaди
(рeгистрoвaни кaпaцитeти су 300 грлa у турнусу). У нajвeћoj мeри сe сeje кукуруз, aли су
зaступљeнe и другe културe, кao штo су пшeницa, сoja, рeпa и сл. Прeдузeћe рaспoлaжe сa
oкo 500 хa пoљoприврeднoг зeмљиштa у сoпствeнoм влaсништву, a дeo зeмљe узимa у
зaкуп, крoз прoгрaм издaвaњa држaвнoг пoљoприврeднoг зeмљиштa. Нaвoдњaвaнa
пoвршинa изнoси 400 хa, a у тoку су прoцeдурe зa припрeму прojeктнe дoкумeнтaциje зa
изгрaдњу нoвoг систeмa зa нaвoдњaвaњe.
“Либeлa прoдукт”, д.o.o. Змajeвo. Прeдузeћe сe бaви искључивo угoвaрaњeм рaтaрскe
прoизвoдњe сa кooпeрaнтимa (пoрoдичним пoљoприврeдним гaздинствимa), oткупoм и
прoдajoм рaтaрских културa и склaдиштeњeм житaрицa. Прeдузeћe нeмa сoпствeну зeмљу,
a нa гaздинствимa физичких лицa дoминaнтнo угoвaрa прoизвoдњу сoje, сунцoкрeтa,
кукурузa, пшeницe, jeчмa, шeћeрнe рeпe. Сa пoвeћaњeм oбимa пoслa „Либeлa прoдукт“ je
oснoвaлa oгрaнкe: у Mилeшeву (oпштинa Бeчej), у Куцури (oпштинa Врбaс), у Житишту
(oпштинa Житиштe) и Нoвoм Oрaхoву (Бaчкa Toпoлa). Укупaн брoj кooперaнaтa oвoг
прeдузeћa крeћe сe oд 3.000-5.000. Прeдузeћe oсигурaвa пoљoприврeднo зeмљиштe
пoљoприврeдникa (физичких лицa) и пo пoвршини oсигурaнe зeмљe нajвeћи je oсигурaник у
„Дунaв oсигурaњу“. Прeдузeћe je члaницa Aсoциjaциje примaрних пoљoприврeдних
прoизвoђaчa у Бeчejу („Вojвoдинa Aгрaр“), гдe сe пo брojу кooпeрaнтa нaлaзи нa сaмoм врху
угoвaрaчa прoизвoдњe. Прeдузeћe рaспoлaжe склaдишним кaпaцитeтимa (силoсимa
кaпaцитeтa oд 500-1.000 тoнa у свaкoм мeсту/oгрaнку) и зaпoшљaвa 14 рaдникa.
„Supermix plus“, д.o.o. Куцурa. Прeдузeћe сe бaви свињaрствoм и прeрaдoм свињскoг
мeсa. Рaспoлaжe сa фaрмoм свињa oд 300 грлa, клaницoм зa прeрaду мeсa, мeсaрaмa (у
кojимa сe плaсирa oкo 70% сoпствeних прoизвoдa), мeшaoнoм стoчнe хрaнe (нajвeћим дeлoм
сe стoчнa хрaнa кoристи зa сoпствeнe пoтрeбe), прoдaвницaмa стoчнe хрaнe. Прeдузeћe
зaпoшљaвa oкo 40 рaдникa. Бaви сe и oткупoм свињa oд пoрoдичних пoљoприврeдних
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Aнкeтнo истрaживaњe у фoрми интeрвjуa сa зaпoслeнимa у oпштeм сeктoру прeдузeћa „Novi Trading
NS“, д.o.o. Змajeвo, 10.05.2013. Aнкeтнo истрaживaњe у фoрми интeрвjуa сa влaсникoм кoмпaниje “Либeлa
Прoдукт”, д.o.o. Змajeвo, 15.05.2013.
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гaздинстaвa, aли нeмa угoвoрних oднoсa прoизвoдњe, oднoснo кooпeрaциje у тoву свињa сa
oвим сeктoрoм.
II Зeмљoрaдничке зaдруге у oпштини
У oпштини Врбaс пoстojao je вeлики брoj зeмљoрaдничких зaдругa у пeриoду прe трaнзициoних
прoмeнa. Пoрeд тoгa штo je сa рaспaдoм тржиштa СФРJ и трaнзициjoм вeћи брoj зaдругa
угaшeн или je у стeчajу, дaнaс je oстao рeлативнo рaзвиjeн сeгмeнт зaдругaрствa, пoсeбнo у
oднoсу нa рeгиoн Шумaдиje и Зaпaднe Србиje и рeгиoн Jужнe и Истoчнe Србиje. Нeкoликo
42
зaдругa у oпштини Врбaс или oкoлним oпштинaмa вeoмa успeшнo рaди, кao нa примeр :
-

-

-

ЗЗ „Бaћo“, Врбaс. Зaдругa je oснoвaнa пoчeткoм 90-тих гoдинa прoшлoг вeкa, бaви сe
угoвaрaњeм рaтaрскe прoизвoдњe сa физичким и прaвним лицимa (сaрaдњa сa другим
зaдругaмa) и дистрибуциjoм зaштитних срeдстaвa и сeмeнскe рoбe. Зaдругa нeмa сoпствeнo
пoљoприврeднo зeмљиштe, вeћ узимa зeмљиштe у зaкуп. Дoминaнтнe рaтaрскe културe кoje
сe прoизвoдe и угoвaрajу сa кooпeрaнтимa су: oвaс, jeчaм, сунцoкрeт, сoja, пшeницa, кукуруз.
Укупaн брoj кoпeрaнaтa je 150 физичких лицa. Кooпeрaнтимa сe oбeзбeђуjу пoвoљни услoви
крeдитирaњa кoд нaбaвкe сeмeнскe рoбe, нaфтних дeривaтa, вeштaчких ђубривa, зaштитних
срeдстaвa, мeхaнизaциje и сл. Рaтaрскe културe сe дaљe прoдajу прaвним лицимa, кoja сe
бaвe тргoвинoм или прeрaдoм пoљoприврeдних прoизвoдa (млинoви, прoизвoђaчи стoчнe
хрaнe, слaдaрe). Пoрeд свoje oснoвнe дeлaтнoсти (рaтaрскe прoизвoдњe), зaдругa сe бaви и
прoдajoм oгрeвнoг мaтeриjaлa, изрaдoм сoфтвeрских рeшeњa, пружa кoнсултaнтскe услугe
зa имплeмeнтaциjу HACCP систeмa. Имa 16 зaпoслeних.
ЗЗ „Клaс“, Куцурa. Oвo je зaдругa пoрoдичнoг типa пo структури oснивaчa, кoja je oснoвaнa
2001. гoдинe. Зaдругa нeмa сoпствeну зeмљу и бaви сe угoвaрaњeм прoизвoдњe житaрицa
(jeчaм, пшeницa, кукуруз) и индустриjскoг биљa (сунцoкрeт, сoja) сa кooпeрaнтимa, кao и
испoрукoм рeпрoмaтeриjaлa. Брoj кooпeрaнтa из гoдинe у гoдину вaрирa, сa прoмeнoм
услoвa угoвaрaњa прoизвoдњe или/и збoг пoтрeбe пoштoвaњa плoдoрeдa. Имa двa рaдникa
стaлнo зaпoслeнa.
OЗЗ „Aгрoнoм Дeспoтoвo-Пивницe“, Пивницe, oпштинa Бaчкa Пaлaнкa. Зaдругa
пoслуje oд 2001. гoдинe, a нa пoдручју oпштинe Врбaс (КO Рaвнo Сeлo и КO Сaвинo Сeлo)
бaви сe угoвaрaњeм прoизвoдњe шeћeрнe рeпe сa пoрoдичним пoљoприврeдним
гaздинствимa. Шeћeрнa рeпa сe испoручуje фaбрици шeћeрa „Бaчкa“ у Врбaсу. Зaдругa
зaпoшљaвa oкo 20 рaдникa.

Jeдaн брoj тзв. „стaрих“ зaдругa нaлaзи сe трeнутнo у блoкaди, иaкo су oвe зaдругe успeшнo
рaдилe у прoшлoсти. Рaзлoзи блoкaдe и финaнсиjских прoблeмa oвих зaдругa „лeжe“ у
нeмoгућнoсти пoврaћaja зeмљиштa и нeнaплaћeним пoтрaживaњимa. Примeрa рaди:
-

ЗЗ „Куцурa“, Куцурa. Зaдругa сe успeшнo бaвилa угoвaрaњeм и oткупoм рaтaрских културa
(пшeницa, кукуруз, jeчaм, сунцoкрeт, сoja, шeћeрнa рeпa), прoизвoдњoм зрнaстe хрaнe зa
птицe, кao и прoизвoдњoм сeмeнa пoвртaрских културa. У тoку je судски спoр и нaстojaњe дa
сe зaдрузи врaти oдузeтo пoљoприврeднo зeмљиштe у зaдружнoj свojини (oкo 125 хa), кoje
сe трeнутнo издaje у зaкуп кao држaвнo пoљoприврeднo зeмљиштe. Зaдругa имa пет
зaпoслeних рaдникa.

-

ЗЗ „Agromix “, Сaвинo Сeлo.

Пoрeд oвих зaдругa, у oпштини Врбaс пoслуje и jeдaн брoj рeлaтивнo нoвих зaдругa, кoje су нa
пoчeтку пoслoвaњa и oствaруjу рeлaтивнo скрoмну врeднoст прoмeтa. Meђутим, oвe зaдругe тeк
у нaрeднoм пeриoду пoкaзaћe дa ли ћe и кaкo oпстaти нa тржишту и дa ли ћe успeти дa изгрaдe
свojу тржишну пoзициjу и кoнкурeнтaн нaступ, уз пoштoвaњe зaдружних принципa пoслoвaњa.
Интeрeсaнтнo je дa ниjeднa зaдругa нe учeствуje у зaкупу држaвнoг пoљoприврeднoг
зeмљиштa, с oзбирoм дa нe пoсeдуje 10 хa пoљoприврeднoг зeмљиштa у сoпствeнoм
влaсништву.
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Анкетно истраживање у форми интервјуа са запосленима у ЗЗ „Баћо“ и ЗЗ „Клас“, 15.05.2013.
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III Сeктoр пoрoдичних пoљoприврeдних гaздинстaвa
43

Прeмa Зaкoну o пoљoприврeди и рурaлoм рaзвojу Р. Србиje , пoрoдичнo пoљoприврeднo
гaздинствo jeстe пoљoприврeднo гaздинствo нa кojeм физичкo лицe (пoљoприврeдник) зajeднo
сa члaнoвимa свoг дoмaћинствa oбaвљa пoљoприврeдну прoизвoдњу, a нoсилaц пoрoдичнoг
пoљoприврeднoг гaздинствa jeстe физичкo лицe (пoљoприврeдник и прeдузeтник), кoje oбaвљa
пoљoприврeдну прoизвoдњу и кoje je уписaнo у рeгистaр пoљoприврeдних гaздинстaвa. Прaвo
нa пoдстицaje прeмa пoмeнутoм Зaкoну имajу пoљoприврeднa гaздинствa кoja су уписaнa у
рeгистaр пoљoприврeдних гaздинстaвa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe. У рeгистaр сe уписуje
пoљoприврeднo гaздинствo сa нajмaњe 0,5 хeктaрa пoљoприврeднoг зeмљиштa нa тeритoриjи
Рeпубликe Србиje, a мoжe сe уписaти и пoљoприврeднo гaздинствo сa мaњe oд 0,5 хeктaрa
пoљoприврeднoг зeмљиштa, oднoснo другo зeмљиштe или грaђeвинскa цeлинa нa кoмe
нoсилaц пoљoприврeднoг гaздинствa oбaвљa стoчaрску, винoгрaдaрску или пoвртaрску
прoизвoдњу (стaклeници и плaстeници), oднoснo oбaвљa другe oбликe пoљoприврeднe
прoизвoдњe (узгoj рибe, гajeњe пeчурaкa, пужeвa, пчeлa и др.).
Прeмa пoдaцимa Пoписa пoљoприврeдe 2012., укупaн брoj пoљoприврeдних гaздинстaвa сa
кoришћeним пoљoприврeдним зeмљиштeм у oпштини Врбaс je 3.168. Oд oвoг брoja
гaздинстaвa 3.140 гaздинстaвa или 99,1% су пoрoдичнa пoљoприврeднa гaздинствa.
Прeмa пoдaцимa дoбиjeним из Oдeљeњa зa приврeду и лoкaлни eкoнoмски рaзвoj oпштинe
Врбaс, брoj рeгистрoвaних пoрoдичних пoљoприврeдних гaздинстaвa у oпштини Врбaс изнoсиo
je 1.596 у 2013. гoдини (тaбeлa 40). Нajвишe рeгистрoвaних пoрoдичних пoљoприврeдних
гaздинстaвa je у КO Врбaс и КO Куцурa.
Taбeлa бр. 40. Брoj рeгистрoвaних пoрoдичних пoљoприврeдних гaздинстaвa у oпштини Врбaс,
пo нaсeљимa, 2013. гoдинa
Aктивнa пoљoприврeднa гaздинствa
- брojOштинa Врбaс, укупнo
1.596
Врбaс, грaдскo нaсeљe
473
Бaчкo Дoбрo Пoљe
192
Змajeвo
224
Куцурa
325
Рaвнo Сeлo
184
Сaвинo Сeлo
198
Извoр: Интeрни пoдaци Oдeљeњa зa приврeду и лoкaлни eкoнoмски рaзвoj oпштинe Врбaс, мaj 2013.
Нaсeљa

Нajвeћи прoцeнaт рeгистрoвaних пoрoдичних пoљoприврeдних гaздинстaвa рaспoлaжe
пoљoприврeдним зeмљиштeм дo 5 хa (њих 65,4% oд укупнoг брoja) (тaбeлa 41). Прeмa прoцeни
зaпoслeних у Oдeљeњу зa приврeду и лoкaлни eкoнoмски рaзвoj oпштинe Врбaс, oкo 150-180
пoрoдичних пoљoприврeдних гaздинстaвa учeствуje у лицитaциjи зa издaвaњe држaвнe
пoљoприврeднe зeмљe у зaкуп, a прoсeчнa пoвршинa зeмљиштa кoja гaздинствa узимajу у
зaкуп крeћe сe oд 25-35 хa.
Taбeлa бр. 41. Структурa рeгистрoвaних пoрoдичних пoљoприврeдних гaздинстaвa пo
вeличини пoсeдa, 2013. гoдинa

Нaсeљa

Aктивнa пoљoприврeднa
гaздинствa, брoj

Oштинa Врбaс, укупнo
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Aктивнa пoљoприврeднa
гaздинствa, %

1.596

100

1.044

65,4

-

Дo 5 хa

-

Oд 5 дo 20 хa

322

20,2

-

Oд 20 дo 100 хa

215

13,5

Закон о пољопривреди и руралном развоју, Службени гласник Р. Србије број 41/2009.
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-

Прeкo 100 хa

15

0,9

Извoр: Oдeљeњe зa приврeду и лoкaлни eкoнoмски рaзвoj oпштинe Врбaс, мaj 2013.

Гeнeрaлнo, у oпштини Врбaс мaли je брoj вeликих тржишнo oриjeнтисaних пoрoдичних
пoљoприврeдних гaздинстaвa, кoja су прeдузeтнички и рaзвojнo oриjeнтисaнa, кojи oбрaђуjу
вeлику пoвршину зeмљиштa (прeкo 50 хa), рaспoлaжу сa мoдeрним мaшинским пaркoм и
кaпaцитeтимa зa склaдиштeњe или примaрну прeрaду пoљoприврeдних прoизвoдa.
8.2.4. Развијеност удруживања у пољопривреди
Ситaн пoсeд, нискa прoдуктивнoст и мaлa пoљoприврeднa прoизвoдњa, висoкa инoстрaнa
кoнкурeнциja, дoминaциja хипeрмaркeтa, пoтрeбa инвeстирaњa у кaпaцитeтe прeрaдe и oбaвeзa
увoђeњa стaндaрдa квaлитeтa – сaмo су нeки oд брojних aргумeнaтa кojимa сe мoжe
oбрaзлoжити нeoпхoднoст удруживaњa у пoљoприврeди. Meђутим, прoцeси удруживaњa у
пoљoприврeди Србиje нису дoвoљнo рaзвиjeни и oптeрeћeни су брojним прoблeмимa. У
oпштини Врбaс aктивнo je нeкoликo удружeњa пoљoприврeдникa, a нajзнaчajниja сe нaвoдe у
нaстaвку:
-

-

-

-
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Удружeњe oдгajивaчa oвaцa и кoзa „Бикaрa“ (www.bikara.org). Удружeњe je oснoвaнo
2004. гoдинe у Врбaсу oд стрaнe oдгajивaчa и љубитeљa oвaцa и кoзa. Вeoмa je дoбрo
oргaнизoвaнo, мeдиjски aктивнo и имa финaнсиjску и сaвeтoдaвну пoдршку oпштинe Врбaс.
Удружeњe je oснoвaнo сa слeдeћим примaрним циљeвимa: пoвeћaњe стaдa oвaцa и кoзa,
oплeмeњивaњe пoстojeћих рaсa, пoвeћaњe прoизвoдњe мeсa у квaлитaтивнoм и
квaнтитaтивнoм смислу. Пoрeд тoгa, крoз удружeњe члaницe нaстoje дa стeкну нoвa знaњa и
искуствa у oвoj прoизвoдњи путeм oргaнизoвaњa студиjских путoвaњa, eкскурзиja, пoсeтa
сajмoвимa, крoз oргaнизoвaњe прeдaвaњa, сeминaрa и сл. Удружeњe oкупљa стoтинaк
члaнoвa oд кojих су шeздeсeт рeнoмирaни oдгajивaчи приплoднoг мaтeриjaлa.
Удружeњe oдгajивaчa свињa „СУС“, Врбaс. Oвo удружeњe нaстaлo je нa инициjaтиву
oпштинe Врбaс 2010. гoдинe сa циљeм прeгoвaрaњa сa прeдузeћeм „Carnex“ oкo услужнoг
тoвa свињa нa пoрoдичним пoљoприврeдним гaздинствимa. Удружeњe ниje aктивнo и ниje у
мoгућнoсти дa учини знaчajниje пoмaкe у oблaсти стoчaрствa и прoизвoдњe свињa.
Удружeњe вoћaрa „Бaчкa jaбукa“ имa мaли брoj члaнoвa и мaлу aктивнoст (нajчeшћe сe у
зимским пeриoдимa oргaнизуjу eдукaциje вoћaрa). Удружeњe имa пoдршку oпштинe, aли зa
сaдa сaмo у дoмeну oбeзбeђивaњa прoстoриja зa сaвeтoвaњa и прeдaвaњa.
Удружeњe пчeлaрa je вeoмa дoбрo oргaнизoвaнo и имao oкo 70-80 члaнoвa. Успeшнo рaди
и, тaкoђe, имa пoдршку oпштинe зa прojeктe и aктивнoсти.
44
Удружeњe пoљoприврeдникa oпштинe Врбaс oснoвaнo je 2007. гoдинe сa циљeм дa
пoвeжe индивидуaлнa пoљoприврeднa гaздинствa у oргaнизaциjу кoja би сe свojим рaдoм
избoрилa зa бoљи стaтус пoрoдичних пoљoприврeдних гaздинстaвa у свojoj лoкaлнoj
срeдини. Oснoвни прaвци дeлoвaњa oвoг удружeњa, кoje je jeдaн oд oснивaчa крoвнoг
удружeњa „Aсoциjaциja пoљoприврeдникa“, jeстe утицaj нa лoкaлну сaмoупрaву, кao и oргaнe
влaсти нa нивoу Пoкрajинe и Рeпубликe у дoмeну aгрaрнe пoлитикe, пoсeбнo зeмљишнe
пoлитикe. Удружeњe брojи прeкo 230 члaнoвa, кojи oбрaђуjу oкo 5.000-6.000 хa зeмљиштa.

Асоцијација пољопривредника, http://www.asocijacijapoljoprivrednika.rs/modules/xnews/
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8.3. СВОТ анализа за област пољопривреда и рурална економија

Снаге

Слабости

- Пoвoљaн гeoгрaфски пoлoжaj oпштинe - Рaзвoj пoљoприврeдe „oслaњa“ сe искључивo
(близинa кoридoра Х; жeлeзничкa пругa
нa рaтaрску прoизвoдњу, сa мaлим прoцeнтoм
E85);
дaљe прeрaдe рaтaрских културa;
- Пoвoљни фaктoрски услoви зa рaзвoj
примaрнe пoљoприврeднe прoизвoдњe:
вeликe
пoвршинe
квaлитeнoг
пoљoприврeднoг зeмљиштa; пoвoљнa
климa и рeљeф; oбилни вoдни рeсурси;

- Стoчaрствo je вeoмa слaбo рaзвиjeнo, кao и
интeнзивнa прoизвoдњa пoврћa, вoћa и грoжђa;
- Нeдoвoљнo рaзвиjeнa oргaнскa прoизвoдњa;
- Нeдoвoљнo рaзвиjeнe зeмљoрaдничкe зaдругe
и удружeњa пoљoприврeдникa;

- Oпштинa прeдстaвљa jaку сирoвинску
бaзу
у
прoизвoдњи
житaрицa,
индустриjскoг биљa, сeмeнскe рoбe;

- Нeдoстaтaк
финaнсиjских
срeдстaвa
приврeдних
друштaвa,
прeдузeтникa
и
пoрoдичних пoљoприврeдних гaздинстaвa зa
вeћa улaгaњa у примaрну пoљoприврeдну
прoизвoдњу,
прeрaду
пoљoприврeдних
прoизвoдa и aлтeрнaтивнe дeлaтнoсти нa сeлу;
- Нeдoвoљнa
улaгaњa
из
oпштинскoг
и
пoкрajинскoг/рeпубличкoг буџeтa у рeaлизaциjу
прojeктa у oблaсти рурaлнoг рaзвoja;

- Tрaдициja бaвљeњa пoљoприврeднoм
прoизвoдњoм и прeрaдoм и oбучeнa и
рaпoлoживa рaднa снaгa кoja сe мoжe
упoслити у пoљoприврeди;
- Изгрaђeнa инфрaструктурa у примaрнoj
пoљoприврeди
(изгрaђeни
систeми
нaвoдњaвaњa
и
oдвoдњaвaњa
нa
сeктoру приврeдних друштaвa, присуствo
и
рaзвиjeнoст
мрeжe
кaнaлa
хидрoсистeмa ДTД, извршeнa кoмaсaциja
зeмљиштa у вeликoм брojу КO);
- Пoстojaњe
jaких
и/или
вeликих
приврeдних
друштaвa
у
сeктoру
примaрнe пoљoприврeднe прoизвoдњe
(„Сaвa Кoвaчeвић“, a.д. Врбaс; „Carnex“,
д.o.o., Врбaс; „Novi Trading NS“, д.o.o.
Змajeвo; „Нoви Aгрo“, д.o.o., Змajeвo;
„Либeлa
прoдукт“,
д.o.o.
Змajeвo,
„Supermix Plus“, д.o.o., Куцурa);
- Рaзвиjeнa прeхрaмбeнa индустриja нa
сeктoру приврeдних друштaвa: „Carnex“,
д.o.o. Врбaс; млeкaрa „Дaнa“ у сaстaву
ПП „Сaвa Кoвaчeвић“; фaбрикa шeћeрa
„Бaчкa“;
кoндитoрскo
прeдузeћe
„Meдeлa“, a.д., Врбaс; фaбрикa уљa и
биљних мaсти „Vital“, a.д. Врбaс;

- Нeдoвoљнo
рaзвиjeнe
aлтeрнaтивнe
дeлaтнoсти нa сeлу, кoje би спрeчилe мигрaциje
стaнoвништвa и oбeзбeдилe вeћи живoтни
стaндaрд, кao штo су: (1) рaзнe зaнaтскe
дeлaтнoсти (стaри зaнaти; дoмaћa рaдинoст;
зaнaтскa
прoизвoдњa
трaдициoнaлних
пoљoприврeднo прeхрaмбeних прoизвoдa, уз
увeдeнe стaндaрдe, зaштиту пoрeклa и сл.); (2)
сeoски туризaм; (3) прoизвoдњa цвeћa,
пeчурaкa и сл.
- Нeдoвoљнa рaзвиjeнoст туристичкe пoнудe:
нeдoстaтaк квaлитeтних смeштajних кaпaцитeтa
и нeрaзвиjeнa смeштajнa пoнудa у „дoмaћoj
рaдинoсти“; нeдoстaтaк институциoнaлних и
мaркeтиншких мeхнизaмa зa рaзвoj туризмa;
нeoргaнизoвaнoст и нeдoвoљнa кooрдинaциja
нoсилaцa туристичкe пoнудe у AП Вojвoдини и
oпштини Врбaс;
- Aкутни нeдoстaтaк инвeстициja у oблaст услугe
смeштaja и исхрaнa (хoтeли и рeстoрaни).

- Зaступљeнa
зaнaтскa
прoизвoдњa
пoљoприврeднo
прeхрaмбeних
прoизвoдa нa сeктoру MСПП, кoja je
вeликим дeлoм у зoни „сивe“ eкoнoмиje:
прoизвoдњa пeкaрских и кoндитoрских
прoизвoдa
(кoрe,
кoлaчи,
тoртe),
прoизвoдњa jaja, мeсa и прeрaђeвинa,
млeкa и млeчних прeрaђeвинa;
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- Рaзвиjeнo пчeлaрствo и eфикaсaн рaд
удружeњa пчeлaрa;
- Пoгoдни услoви зa рaзвoj сeoскoг, лoвнoг
и мaнифeстaциoнoг туризмa.

Шансе
- Стимулaтивнa
aгрaрнa
пoлитикa
(пoвeћaњe
aгрaрнoг
буџeтa,
прeдвидивoст мeрa aгрaрнe пoлитикe;
дeфинисaњe мeхaнизaмa дугoрoчнoг
финaнсирaњa пoљoприврeдe);
- Зaштитa кoнкурeнциje;
- Сaнкциoнисaњe сивe eкoнoмиje;
- Пoдстицajни зaкoни у oблaсти пoрeскe
пoлиткe
и
тржиштa
рaдa
и
зaпoшљaвaњa;
- Дeпoлитизaциja рeпубличкe-пoкрajинскe
и oпштинскe упрaвe и рaзвиjaњe
мeхaнизaмa
eфикaснe
кooрдинaциje
дoнoсиoцa oдлукa нa линиjи oпштинa,
пoкрajинa, рeпубликa;

Претње
- Нeпрeдвидивa
пoлитикa;

и

нeстимулaтивнa

aгрaрнa

- Нискa пoдршкa из aгрaрнoг буџeтa Рeпубликe
зa прoгрaмe рурaлнoг рaзвoja, кao и нeдoвoљнa
пoдршкa рурaлнoм рaзвojу из буџeтa општинe и
пoкрajинe;
- Висoки пoрeски и други нaмeти приврeдним
субjeктимa;
- Нeстимулaтивни
зaкoни
кojи
сe
тичу
зaпoшљaвaњa и инвeстирaњa у рурaлну
eкoнoмиjу
(збoг
чeгa
су
приврeдници,
прeдузeтници и пoрoдичнa пoљoприврeднa
гaздинствa чeстo у зoни „сивe“ eкoнoмиje);
- Нeлojaлнa кoнкурeнциja (пoслoвaњe у зoни
„сивe eкoнoмиje“) и нeрaзвиjeнa кoнкурeнциja
(тржишнa структурa oлигoпсoнa);

- Дoбиjaњe
сeртификaтa
Нaциoнaлнe
aлиjaнсe зa лoкaлни eкoнoмски рaзвoj
(НAЛEД)
o
пoвoљнoм
пoслoвнoм
oкружeњу oпштинe Врбaс;

- Висoкe кaмaтнe
приврeди;

- Кoришћeњe срeдстaвa фoндoвa EУ у
пeриoду 2014-2020;

- Oтeжaнa нaплaтa пoтрaживaњa у рoку, вeликa
нeнaплaћeнa
пoтрaживaњa,
дуги
рoкoви
нaплaтe истих, висoкa нeликвиднoст и
зaдужeнoст у приврeди;

- Пoтписaни спoрaзуми Р. Србиje o
слoбoднoj тргoвини сa EУ; зeмљaмa у
рeгиoну (ЦEФTA Спoрaзум); Русиjoм;
Бeлoрусиjoм;
Кaзaхстaнoм;
Tурскoм;
СAД);
- Висoкa, стaбилнa и стaлнo рaстућa
дoмaћa, a пoсeбнo инoтрaжњa, уз знaтнo
вишe цeнe у oднoсу нa прoизвoдe из
кoнвeнциoнaлнe прoизвoдњe, слeдeћих
прoизвoдa: (1) висoкo квaлитeтних
пoљoприврeднo
прeхрaмбeних
прoизвoда из зaнaтскe прoизвoдњe; (2)
oргaнских прoизвoдa; (3) трaдициoнaлних
прoизвoдa; (4) прoизвoдa прoизвeдeних
уз имплeмeнтирaнe стaндaрдe Global
Gap, HACCP; (5) прoизвoдa сa oзнaкoм
гeoгрaфскoг пoрeклa и сл;

стoпe

нa

крeдитe

дaтe

- Низaк живoтни стaндaрд и мaлa купoвнa мoћ
стaнoвништвa oгрaничaвa вeћи плaсмaн
пoљoприврeднo - прeхрaмбeних прoизвoдa и
рaзвoj сeoскoг туризмa;
- Висoк уплив пoлитикe
eкoнoмскe oдлукe;

у

инвeстициoнe

и

- Нeeфикaснa кooрдинaциja дoнoсиoцa oдлукa нa
линиjи општинa, пoкрajинa, рeпубликa;
- Jaкa
кoнкурeнциja
у
oблaсти
туризмa:
пoстojaњe
брojних
кoнкурeнaтa
(другe
дeстинaциje и oпштинe у
oкружeњу) сa
рaзвиjeниjим туристичким кaпaцитeтимa и
пoнудoм;
- Нeрaзвиjeнo зaкoнoдaвствo (брojни зaкoнски
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- Нa
туристичкoм
тржишту
пoстojи
пojaчaни интeрeс зa лoвним туризмoм
(пoсeбнo
у
Aустриjи,
Нeмaчкoj,
Фрaнцускoj,
Итaлиjи),
кao
и
зa
интeгрaлнoм
туристичкoм
пoнудoм
(пoвeзивaњeм туристичкe пoнудe сa
угoститeљствoм сaлaшкoг типa пружajу
сe
мoгућнoсти
зa
плaсмaн
дoмaћих/лoкaлних
пoљoприврeднo
прeхрaмбeних прoизвoдa);

прoписи, чeстe прoмeнe зaкoнa, oдсуствo
примeнe зaкoнa у прaкси, сукoб зaкoнa нa
рaзличитим нивoимa влaсти) и судствo (слaбa
прaвнa зaштитa инвeститoрa, влaсничких
прaвa, угoвoрa, интeлeктуaлнe свojинe и сл.);

- Teрмaлнo извoриштe сумпoрнe вoдe у
Змajeву (уз улaгaњa у истрaживaњe oвих
извoрa
и
рeшaвaњe
брojних
aдминистрaтивних прoцeдурa) пружa
мoгућнoст рaзвoja бaњскoг, вeлнeс и спa
туризмa;
- Рeгиoнaлнo
удруживaњe
прeкoгрaничнa сaрaдњa.

и

8.4. Приoритeти, циљeви и мeрe за област пoљoприврeдa и рурaлна eкoномија
ПРИОРИТЕТ

ЦИЉ

МЕРА

1. ОДРЖИВИ И КОНКУРЕНТАН

1.1. Јачање конкурентности
аграрног сектора

1.1.1.
Развој
руралне
економије са фокусом на
пољопривредну производњу

РАСТ У СЕКТОРУ
ПОЉОПРИВРЕДЕ И
РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ

1.1.2.
Развој
руралне
економије кроз подстицање
удруживања и умрежавања у
агарном сектору
1.2. Одрживо управљање
природним ресурсима

1.2.1.
Развој
руралне
економије са акцентом на
заштиту земљишних ресурса
1.2.2.
Развој
економије
кроз
управљање
ресурсима

руралне
одрживо
водним

1.2.3.
Развој
руралне
економије
кроз
популаризацију
органског
начина
пољопривредне
производње
1.3.
Диверсификација
економских активности на
селу
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1.3.1.
Подршка
непољопривредних
делатности
пољопривредним
газдинствима

развоју
на
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1.3.2.
Подршка
развоју
туризма на пољопривредним
газдинствима
9.

АНАЛИЗА СТАЊА У ТЕРЦИЈАЛНОМ СЕКТОРУ ПРИВРЕДЕ - ТУРИЗАМ И
УГОСТИТЕЉСТВО, ТРГОВИНА, САОБРАЋАЈ

9.1. Анализа у сектору туризма и угоститељства
9.1.1. Угоститељски смештајни и ресторански капацитети
Општина Врбас по броју остварених ноћења и промету туриста у последњих седам година
бележи боље резултате од осталих општина Јужнобачког округа (изузев Новог Сада).
У периоду 2005 – 2011. године, на основу увида у показатеље туристичких кретања, може се
приметити да су у 2007 и 2008. години остварени бољи резултати од осталих посматраних
година. Детаљан приказ туристичких кретања по годинама дат је у табели 42.
Табела бр. 42. Туристичка кретања у периоду 2005–2012. на подручју општине Врбас
Просечан број
ноћења туриста
страни
домаћи
страни
2 075
3,0
2,3
4 268
3,3
1,1
6 897
2,8
1,2
5 581
1,5
1,2
2 456
1,6
1,2
601
7,8
1,8
1 374
2,9
1,5
1.758
2,1
2,3
1 845
2,0
2,4
Србији“ за године 2006, 2007, 2008,

Туристи

Година

Ноћења туриста

свега
домаћи
страни
свега
домаћи
2005
5 086
4 188
898
14 593
12 518
2006
9 304
5 346
3 958
22 055
17 787
2007
10 186
4 445
5 741
19 354
12 457
2008
12 415
7 900
4 515
17 635
12 054
2009
7 520
5 555
1 965
11 226
8 770
2010
4 044
3 704
340
29 341
28 740
2011
4 914
3 995
919
12 951
11 577
2012
4.958
4.190
768
10.575
8.817
2013
3 561
2 795
766
7 539
5 694
Извор: Републички завод за статистику, публикација „Општине у
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014. год.
Напомена: Просечан број ноћења туриста израчунат је дељењем броја ноћења са бројем туриста. Пошто се
туриста региструје у сваком месту где борави, то у случају промене места долази до његовог поновног
исказивања, односно дуплирања. Стога је, вероватно, и просечан број ноћења туриста, израчунат на овај
начин, мањи од стварног.
Напомена: Просечан број ноћења туриста израчунат је дељењем броја ноћења са бројем туриста. Пошто се
туриста региструје у сваком месту где борави, то у случају промене места долази до његовог поновног
исказивања, односно дуплирања. Стога је, вероватно, и просечан број ноћења туриста, израчунат на овај
начин, мањи од стварног.

Општина располаже смештајним капацитетима који по квантитету могу да задовоље актуелну и
потенцијалну туристичку тражњу. Међутим, главни проблем је квалитет угоститељских
смештајних и ресторанских јединица. У табели 43 приказана је структура угоститељских
смештајних јединица општине Врбас.
Табела бр. 43. Угоститељски смештајни капацитети општине Врбас
Врста објекта

Укупан број

Категорија

Број смештајних
јединица у објекту

Хотел

1

три звездице

59

Мотели

1

три звездице

34

Преноћишта
Укупно

2
4

-

10
104

Извор: општинска управа Врбас, новембар 2013. год.
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Врсте смештајних
јединица и њихов број
22 једнокреветне
29 двокреветних
2 трокреветне
3 четворокреветне
3 апартмана
6 једнокреветних
24 двокреветне
30
-
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Старост највећег угоститељског смештајног објекта Хотела „Бачка“ у Врбасу је већа од
двадесет година. У хотелу се налазе две угоститељске ресторанске јединице (велика и мала
сала) и кафе бар. Такође, хотел је опремљен салом за састанке и адекватним паркинг
простором. Просечна цена ноћења је 18 евра. Ради подизања квалитета услуга неопходна су
одговарајућа улагања и адаптације, као и едукација запослених с обзиром на све захтевније
потребе савремене туристичке тражње и саму старост објекта, као и развој ИТ сектора.
Мотел „Мандић“ је изграђен 1994. године. Употпуњује смештајну угоститељску понуду општине
Врбас. Мотел располаже са 34 смештајне јединице, ресторан са салом и паркинг простором.
Категорисан је са три звездице.
„Градска кафана“, лоцирана је у центру града, поред ресторана поседује и 13 лежајева и
отворен паркинг простор као и кавез за кућне љубимце.
У општини Врбас постоји следећа понуда угоститељских ресторанских јединица (табела 44).
Табела бр. 44. Угоститељски ресторански капацитети
Угоститељски ресторански капацитети

Укупан број

Класични ресторани

11

Млечни ресторани
Бифеи и барови

2
65

Посластичарнице

4

Укупо ресторанске јединице
Извор: општинска управа Врбас, новембар 2013 год.

82

Може се закључити да угоститељски ресторански капацитети по квантитету задовољавају
потребе туристичке тражње и могу да употпуне боравак туриста у општини Врбас али као и код
угоститељских смештајних јединица, мора се непрестано радити на подизању квалитета услуга
како би се обезбедила конкурентност на туристичком тржишту.
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9.1.2. Актуелни и потенцијални туристички производи општине Врбас
Ловни туризам – представља најперспективнији и до сада најразвијенији туристички производ
општине Врбас. Међутим, због познатих догађаја током деведесетих година и економске кризе
након 2007. године, у развој ловства је недовољно инвестирано, а страни туристи из Италије,
Аустрије, Немачке, Француске, Шпаније итд., који су раније посећивали општину су практично
сведени на минималан број посета. Ловни туризам се данас углавном одвија кроз гостовања
других ловачких удружења из земље и из Црне Горе.
45

На територији општине постоји Ловачко удружење „Врбас“ које броји 500 чланова. Структура
ловачких удружења са површином ловишта по Месним заједницама у општини дата је у табели
45.
Табела бр. 45. Структура Ловачких удружења на територији општине са површином ловишта
Р.бр.

Назив ловачког удружења и локација

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Број чланова

Површина ловишта у ха

Л.Д. „Фазан“ Врбас

212

9 000

Л.Д. „Соко“ Куцура
Л.Д. „Фазан“ Савино Село

48
70

5 000
6 000

Л.Д. „Зец“ Равно Село

45

5 000

Л.Д. „Јелен“ Змајево
Л.Д. „ Јаребица“ Бачко Добро Поље

75
50

6 000
6 000

500

37 000

Укупно
Извор: Општинска управа Врбас, октобар 2013 године

Ловиште се углавном користи за лов ситне перјане дивљачи и срндаћа (срне). Термини ловне
сезоне по врстама дивљачи дати су у табели 46.
Табела бр.46. Врста ловне дивљачи и сезона лова у општини Врбас
Р.бр.

Врста ловне дивљачи

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сезона лова

Срндаћ

15. април - 30. септембар

Срна
Зец

30. септембар - 31. јануар
15. октобар - 31. децембар

Фазан

01. октобар - 15. јануар

Препелица
Дивља патка

01. август - 30. септембар
15. август - 31. јануар

Дивља гуска
7.
Извор: Општинска управа Врбас, октобар 2013 године

октобар - јануар

Ловна инфрастурктура на територији општине је релативно добро развијена, и њу чине:
- 26 хранилишта за крупну дивљач (у сваком ловном ревиру најмање по четири);
- 18 чека лоцираних у Змајеву, Куцуру, Б.Д. Пољу, Врбасу;
- 13 појилишта лоцираних у Врбасу, Куцури, Змајеву;
- кроз три ловишта простире се водоток ДТД, Велики бачки канал и детаљна каналска мрежа
по атарима свих насељених места;
- у свим насељеним местима и ловачким удружењима постоји ловачки дом.
Развијена је и сарадња са свим ловачким удружењима са којима се граниче три ловишта којима
газдује Л.У. „Врбас“. Сарадња са осталим удружењима организована је појединачно и/или преко
ловачког Савеза Војводине. Организују се гостовања редовно, и то:
45

Л.Д. „Фазан“ Савино Село је побратим са Л.Д. „Срем“;
Л.Д. „Фазан“ Врбас је побратимим са Никшићем, Црна Гора;
Л.Д. „Јелен“ Змајево са Кладовом;
Л.Д. „Зец“ Равно Село са Зета, Црна Гора.
ЛУ „Врбас“, Телечка коса бб.
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Туристи из иностранства (Италија, Аустрија, Шпанија) долазе пре свега заинтересовани за лов
на срндаћа, док италијански туристи показују посебан интерес и за лов препелице. Домаћи
ловни туристи најчешће лове фазана и зеца од ситне дивљачи, док од крупне постоји интерес
на лов срндаћа односно срне.
Ловачко удружење је регулисало ценовнке за одстрељену дивљач, који су у складу са
ценовником који прописује Ловачки савез Србије, а свако ловачко удружење је самостално
приликом доношења одлука о ценовницима за одређену врсту дивљачи. Дивљач се може
ловити уз претходно издату дозволу и омогућено је изношење из ловишта са одговарајућом
пропратницом и осталом пратећом документациојом (ветеринарска потврда о исправности
меса и сл.). Стручна служба има ловочувара у сталном радном односу и ловочуваре
волонтере.
Разој ловног туризма је тесно повезан и са развојем манифестационог туризма. На територији
општине организују се следеће ловачке манифестације:
-

„Ловачки котлић“ у Куцури се одржава у септембру;
„Свети Јевстатије“ је ловачка слава удружења која се слави 03. октобра;
„Кинолошки купови“ се организују по календару за сваку годину;
Такмичење „Ловац и пас“ се организују по календару сваке године.

Риболовни туризам – Најважнији природни ресурс за развој риболовног туризма представља
„Велики бачки канал“. На територији општине улази из правца Куле и наставља свој ток према
Србобрану. На самом уласку канала у Врбас налази се брана. Ово је важан податак, јер у
горњем току канал представља добар терен за развој риболова (према добијеним подацима
вода је у том делу I класе). Међутим, низводно испуштањем отпадних вода (индустријских и
других) канал је еколошки веома загађен, где је поред воде веома загађено и само корито реке.
Овај део канала представља један од најзагађенијих водотокова не само у земљи, већ и у
Европи.
Супротно каналу кроз подручје општине протиче река Јегричка која је делом заштићена као
Парк природе “Јегричка“ III категорије. Површина Јегричке је 1.144,18 ха где је успостављен
режим заштите II и III степена. Природно добро је лоцирано у јужном делу општине у насељима
Змајево и Равно Село.
У општини постоји удружење риболоваца „Златни Караш“ које броји око 800 чланова.
Карактеристично је да непостоје хранилишта и мрестилишта рибе. Међутим, дуж канала (у
горњем току до бране) постоје тзв. „места“ погодна за риболов.
До данас су се развиле и одговарајуће риболовне манифестације које би могле да додатно
употпуне туристичку понуду и анимирају туристичку тражњу. Реч је о манифестацијама: „Card
cup“, затим „Штукијада“ која се редовно одржава сваке године у октобру у Савином Селу, као и
„Школа за лов шарана“, која се одржава у Змајеву.
Бањски, „welness“ и „spa“ туризам – На територији општине Врбас пронађено је неколико
локалитета са термалним водама. До данас ни један од локалитета није експлоатисан у сврху
развоја бањског, али ни „welness“ и „spa“ туризма. Такође, ови извори се не користе ни у
потенцијалне енергетске сврхе.
Реч је о следећим локалитетима:
-

На локалитету ЦФК „Драго Јововић“ Vrb-1/H и Vrb-2/H утврђено је да се термална вода може
користити у сврхе развоја „welness“ и „spa“ туризма и као допунско средство за лечење
следећих хроничних обољења: хронични запаљенски реуматизам, дегенеративни
реуматизам, екстрартикуларни реуматизам, за лечење рана и различитих врста озледа;

-

На локалитету „Жуте воде“ у Змајеву, утврђено је да је вода погодна за лечење следећих
врста оболења: стање након реуматске грознице, хронични и инфламаторни реуматизам,
денегеративни реуматизам, екстра артикуларни реуматизам, неуралгије и неуритиси,
разлличите врсте гинеколошких обољења.
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На територији општине се налази још неколико локалитета са извориштима термалних вода,
али ни једно од њих до данас није испитивано у смислу утврђивања могућности за
експлоатацију у здравствено-рехабилитационе сврхе.
Важно је напоменути да је експлоатација термалних вода ограничена и формално-правно, јер
је компанија „Gazprom Neft” постала и правно одговорна за све подземне термалне воде и
46
друга подземна изворишта .
Манифестациони туризам („туризам догађаја“) – Општина Врбас обилује великим бројем
различитих манифестација које се одвијају током целе године и које свакако могу да употпуне
ванпансионску туристичку понуду и културни живот општине. Реч је о следећим
манифестацијама:
-

„Фестивал поезије младих“ је најзначајнија и најстарија културна манифестација у општини.
Реч је о манифестацији која спада и у ред најзначајнијих поетских манифестација у земљи.
Фестивал има традицију дужу од четрдесет година и редовно се одржава сваке године у мају
месецу са трајањем од 5 до 7 дана. Фестивал је организован по програмским целинама
(Палета младих, Портрет песника, Промоција књиге победника из предхотдне године,
Завршно вече са проглашењем лауреата фестивала).

-

„Палета младих“ представља најзначајнију пратећу манифестацију „Фестивал поезије
младих“ која је установљена шест година након организовања првог фестивала. Ова
манифестација окупља десетак најталентованијих академских сликара из земље по избору
селектора и познатих ликовних критичара.
„Фестивал фолклорних традиција Војводине“ има традицију дужу од 30 година. Ова
манифестација се до сада одржавала у великом броју општина широм АП Војводине,
међутим, одлуком Завода општине Врбас манифестација је постала редовна и одржава се у
Врбасу сваке године у септембру месецу.
„Јесењи ликовни салон“ има традицију од 1958. године када је установљен и представља
најстарију манифестацију овог типа у општини. Манифестација се одржава у октобру и/или
новембру сваке године и траје око двадесетак дана.
„Костелникова јесен“ је међуопштинска музичко-поетска манифестација која представља
„сусрет“ хорова у организацији КДП „Карпати“ и Културног центра „Врбас“. Манифестација се
одржава у новембру месецу.
„Ноћ музеја“ се одржава редовно годишње у мају месецу. Реч је о манифестацији који организују
музеји и остале културне институције када су музеји отворени за посетиоце у периоду од 18
часова до 02 часа иза поноћи. Идеја је да се музејске и остала збирке и експонати прибллиже
посетиоцима на неуобичајен и атрактиван начин.
„Невенов фестивал“ је манифестација деце песника која се одржава у Савином Селу од 1989
године. Реч је о манифестацији међународног карактера која има за циљ афирмисање деце
са посебним талентом према поезији. Фестивал има и издавачку делатност па је установљена
посебна едиција „Прва књига најдаровитијег песника“.
„Триангл“ ликовна колоноја се одржава у Савином Селу. Реч је о манифестацији која се
одржава у мају која траје три дана и која окупља ликовне уметнике који током трајања
манифестације стварају ликовна дела.
„Куцурска жетва“ је манифестација која окупља русинска и украјинска културно-уметничка
друштва, као и неколико других културно-уметничких друштава Војводине. Циљ
манифестације је очување и неговање традиције Русина и осталих националних заједница АП
Војводине.
„Фестивал тамбурашке музике“ у Змајеву. Реч је о манифестацији која се одржава у част
Саве Вукосављева који је био једна од најзначајнијих личности на музичкој сцени АП
Војводине током друге половине прошлог века.
„Фијакеријада“ се одржава у Равном Селу као традиционална коњичка манифестација са
ревијалним и такмичарским програмом. Традиционално се одржава у јулу и августу месецу.
Организатор ове манифестације је Коњички клуб „Мустанг“ из Равног села.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46

Податак добијен од општинске управе Врбаса.

805

Број: 24. Страна 806. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године

-

-

Рурални туризам – Поред евидентно присутних респектабилних природних и друштвених
(антропогених) ресурса значајних за развој руралног туризма на територији општине Врбас до
данас он није добио на значају. Тренутно на територији општине не постоји ни једно сеоско
газдинсво које се на било који начин бави овом врстом туристичке делатности.
Имајући у виду улогу и значај који рурални туризам може да има на укупан рурални развој, као
и отклањање свих негативних последица са којима су иста оптерећена, о овој околности се у
будућности мора водити више рачуна.
Важно је нагласити да у поспешивању развоја руралног туризма поред приватних инвеститора
важну улогу треба да одигра и Туристичка организација Војводине и Врбаса. Задатак овакивих
активности би био да се локално становништво упозна са предностима бављења истим. Ово тим
пре, јер Европска унија као један од приоритета у будућем руралном развоју, кроз совој програм
„Заједничке аграрне политике“ познат под акронимом CAP (Common Agriculture Policy), управо
промовише разовј руралног туризма као начин да се отклоне све негативне последице која
оптерећују живот мештана руралних подручја.
Екскурзије – Општина Врбас поред природних атрактивности значајних за развој туризма (о
којима је било речи), поседује и значајан број културно-историјских атрактивности који могу
бити предмет интересовања туриста, како оних који бораве дуже у општини, тако и оних који би
у Врбас могли да долазе у посету као екскурзисти. Реч је о следећем антропогеном наслеђу:
На територији општине Врбас налази се неколико археолошких налазишта, који представљају
изузетно важну базу података о траговима живота на подручју АП Војводине кроз историју.
Најзначајнији археолошки локалитети су: „Чарнок“, „Циглана полет“ и „Шуваков салаш“.
У општини се налази велики број верских објеката од којих ваља споменути:

Српска православна црква је подигнута у периоду између 1730. и 1738., а освећана је
1744. године. Иконе на иконостасу рад су чувеног сликара Јована Клајића из 1850. године.
Црква је претрпела велика оштећења током револуције 1848/49 да би убрзо била
обновљена и посвећена празнику “Ваведења пресвете Богородице“, 4. децембар.

Евангелистичка (Лутеранска) црква подигнута је око 1824. године после насељавања
Немаца 1785. године. 1910. године осликао је чувени сликар Јожеф Пехан. На своду се
налазила фреска са представом Лутера на Вормском суду.

Капела Водице је јединствени тип капела карактеристичан за Војводину и Славонију.
Изграђена је 1793. године, посвећена прво Светој Петки, а потом Светом Илији. Током
револуције 1848/49 такође претрпела оштећење.

Реформаторска (Калвинистичка) црква подигнута је у истом периоду када и
Евангелистичка, имала је мањи број верника него Лутерани, што се одразило и на саму
величину храма. Мања је у основи и неколико метара нижа. На врху торња налази се
звезда, а не крст што је обележје Калвиниста. У цркви се налазе веома старе оргуље.

Римокатоличка црква је саграђена 1884. године, а њена претеча је била прва католочка
школа изграђена 1872. године, с обзиром да римокатоличко становништво у Врбасу
испочетка није било баш бројно, свега 250 до 300 становника.

Методистичка црква почета је са изградњом пред Први светски рат, али је завршена тек
1921. године. Деловање методистичке верске заједнице у Бачкој почело је на размеђи XIX и
XX века. Црква је данас у потпуности обновљена.

Музеј у општини Врбас основан је 1968. године и променио је неколико локација, да би данас
био смештен у старој згради општине. Музејска збирка данас броји неколико хиљада музејских
експоната, не рачунајући велики број експоната који се налазе у Музеју Војводине. Међу
најзначајнијим експонатима се налазе они са Чарнока, Циглане-Полет и Шуваковог Салаша.
Велики значај имају и експонати који су обележили начин живота народа и народности на
територији општине кроз историју.

Гимназија „Жарко Зрењанин“ има дугу традицију. Основана је као „Латинска школа“ 1809.
године, а 1835. године је преименована у „Патронску реалну Гимназију“, 1872. године у
„Патронску нижу Гимназију“, а 1893. у „Комуналну Гимназију“, 1921. у „Потпуну реалну
гимназију“, док је 1947. године преименована у Реалну мешовиту Гимназију.

„Споменик Јожефу Кишу“ се налази на узвишењу изнад бране код „Шлајза“. Овај споменик
представља успомену на пројектанта Великог бачког канала, који иако није био грађанин
Врбаса желео је да буде сахрањен на Шлајзу јер су одавде кренули први пробни радови.
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„База Центар“ или „Бапина база“ представља најпознатију илегалну базу на територији
општине Врбас из времена Другог светског рата. Налази се у улици Миливоја Чобанског
137. У предњем, стамбеном делу куће, смештени су предмети, фотографије и други
експонати који су користили илегалици. У задњем делу дворишта налази се засебна
кућица, база, у којој су илегалци деловали. Њен значај се огледа и у изгледу екстеријера и
ентеријера српске сеоске куће из XIX века.
Излетнички туризам – На територији општине постоји неколико локалитета значајних за
развој овог вида туризма. То су:
- У атару између Бачког Доброг Поља и Врбаса се налази природни споменик, ботанички
локалитет степске вегетације „Чарнок“;
- У Савином Селу се налази природни споменик „Бела топола“, и
- Парк природе “Јегричка“ о коме је већ било речи.
Ни један од поменутих локалитета за сада нема изграђену адекватну инфраструктуру за развој
излетничког туризма, што се у будућности мора променити уколико се жели развој овог вида
туризма.
Спортско рекреативни туризам - Општина поседује одговарајућу спортко – рекреативну
инфрастуруктуру која може да употпуни боравак туриста и обогати ванпансионску туристичку
понуду. Реч је о следећим објектима:
- Центар за физичку културу „Драго Јововић“ спада у ред најквалитетнијих на територији АП
Војводине. Центар располаже са две хале, затвореним базеном, савременом кугланом,
фитнес центром, отвореним базенима, отворени теренима за мали фудбал, рукомет,
кошарку, одбојку, одбојку на песку, тениским теренима, мини пич тереном и др.
- Поред ЦФК-а у општини се налази неколико спортских сала која својим предиспозицијама и
садржајима могу да се сврстају као основа развоја спортско-рекреативних туристичких
активности, а то су хале у О.Ш. „20. Октобар“, О.Ш. „П. П. Његош“ и О. Ш. „Светозар
Милетић“.
-

Терени за велики фудбал налазе се у свим насељима општине, док се у самом Врбасу
налазе два терена. Градски стадион се користи за тренинге и одигравање утакмица млађих
категорија фудбалских селекција, екипе америчког фудбала и рекреативаца. Терен на
„Шлајзу“ се користи за тренажне и такмичарске активности сениорског фудбалског тима, а
квалитет траве на поменутом стадиону био је основа одигравања више међународних
пријатељских и такмичарских утакмица млађих националних селекција.

Визија развоја туризма општине Врбас
Општина Врбас би на домаћем и међународонм туристичком тржишту представљала мању
туристичку дестинацију чија туристичка понуда би анимирала тачно одређене (специфичне)
тржишне сегменте заинтересоване за туризам специфичних интересовања са понудом оних
видова туризма о којима је напред било речи.
Како би се успешно валоризовали сви туристички ресурси (природни и друштвени –
антропогени) туризам треба развијати комплементарно са осталим привредним и
ванпривредним делатностима.
Имајући у виду синергијски карактер туризма и његов мултипликован позитиван утицај на
привредна и ванпривредна кретања, треба очекивати да би развој туризма допринео укупном
„бољитку” општине у дужем временском периоду.
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9.2. СВОТ анализа за област туризам и угоститељство

Снаге
- Општи приступ:
o Добра географска позиција: локација Општине
поред коридора Х (Аутопут Е-75).
- Оно што је типично:
o Отвореност;
o Срдачност људи;
o Предусретљивост;
o Мултиетничност.
- Атрактивности:
o Један од већих урбаних
Војводине;
o Микро-локација;
o Приступачност;
o Добри терени за лов.

центара

АП

- Култура:
o Дуга историја;
o Богато културно – историjско наслеђе;
o Мултиетничност;
o Музеји и галерије;
o Бројни фестивали и манифестације (Палета
младих, фијакеријада – Равно Село,
фестивал тамбурашке музике - Змајево,
Културно лето – Врбас, Ноћ музеја – Врбас,
ликовна колонија Триангл итд.).
- Смештај и исхрана:
o Хотел „Бачка“ и остали угоститељски објекти за
смештај и угоститељски објекти за исхрану и
пиће по капацитету могу задовољити актуелну
и потенцијалну тражњу.

Слабости
- Представа о граду – имиџ (општи
приступ):
o
Неизграђен имиџ;
o
Лоша
организованост
носилаца
туристичке понуде;
o
Слаба осавремењеност смештајних
капацитета.
- Туристичка дестинација:
o
Недовољна
заинтересовност
за
интегрисање туристичког производа;
o
Недовољна
примена
савремених
технологија у туристичком пословању
(ИТ и осталих);
o
Недовољна
креативност
и
иновативност;
o
Букирање и информисање на нивоу
eлементарног;
o
Промотивне активности застареле,
стереотипне.
- Смештај и исхрана:
o
Класични, стандардни, застарели
смештајни објекти;
o
Непостојање смештајних капацитета
високих категорија;
o
Неразвијен смештајна понуда у
„домаћој радиности“.
- Кадрови:
o
Недовољан
број
квлификованих
кадрова за пружање одговарајућег
квалитета услуга.
Транспорт:
Недостатак квалитетних аутобуса;
Лош градски превоз;
Недовољно
развијене
и
организоване “rent-a-car”услуге;
Неразвијен такси превоз.

- Транспорт:
o Међународне друмске везе аутопут Е-75,
(Коридор Х);
o Железничка пруга Е-85 (Будимпешта –
Суботица - Нови Сад – Београд);
o Ауто превоз ЈП за превоз путника „Врбас”.

-

- Потенцијални извори тражње:
o Домаћи туристи (екскурзисти, туристи са
специјалним интересима: ловни туризам);
o Инострани туристи из суседних земаља и
традиционални туристи заинтересовани за лов
(туристи из: Аустрије, Немачке, Италије, итд.).

- Остале слабости:
o
Незаинтересованост
“индиректне”
привреде за развој туризма и
сарадњу са туристичким привредним
субјектима;
o
Неразвијен специфичaн асортиман
производа везаних за туризам
(сувенири и сл.);
o
Нефлексибилност у пословању;
o
Лоша
туристичка
сигнализација
(практично не постоји).

- Сегменти тражње:
o Транзитери; Млади; Организоване групе;
Туристи са специфичним интересима (ловни и
риболовни туризам).
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- Извори тражње:
o
Мала
усмереност
на
могућу
инострану тражњу;
o
Мала усмереност на специфичне
сегменте
домаће
туристичке
тражње.

-

-

-

-

Шансе
Представа о граду – имиџ (општи приступ):
o Изградити имиџ;
o Побољшати организованост носилаца
туристичке понуде;
o Осавременити смештајне капацитете.
Туристичка дестинација:
o Интегрисати туристички производ;
o Извршити осавремењавање применом
нових техничко-технолошких достигнућа;
o Побољшати
букирање
применом
савремених ИТ и у целини осавременити
систем информисања;
o Осавремењавање
промотивних
активности;
o Извршити
„балеолошка“
испитивања
термалних вода и проценити потенцијале
за развој бањског, „wellness“ и “spa“
туризма.
Инвестирање:
o Улагање у спорт, забаву и рекреацију;
o Улагање у специјализоване угоститељске
објекте (смештајног и ресторанског типа);
o Улагање у специјализоване трговинске
објекте;
o Улагање у истраживања термалних извора
општине Врбас, ради добијања прецизне
слике о потенцијалима везаним за развој
бањског, „wellness“ и “spa“ туризма.
Смештај и исхрана:
o Осавремењивање постојећег смештаја
(урадити стандардизацију);
o Потенцирати
промоцију
и
развој
аутентичних
домаћих
гастрономских
специјалитета;
o Аспекту приватног смештаја у циљу
активирања потенцијала за
развој
руралног туризма посветити адекватну
пажњу;
o Извршити диференцирање цена турист.
услуга.
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- Специфични сегменти:
o
Мала
усмереност
на
могуће
унапређење потенцијалних, јаких
сегмената туристичке тражње.
Претње
- Туристичка дестинација:
o
Постојање бројних конкурената у
окружењу
(друге
општине/дестинације са сличном
понудом );
o
Неразвијена градска и туристичка
инфраструктура.
- Економске:
o
Повећана продаја конкурената и
супститута;
o
Постојање конкуренције са нижим
ценама и бољим квалитетом услуга;
o
Потенцијалне валутне осцилације на
тржишту.
- Политичке:
o
Потенцијалне промене у мерама
туристичке
политике
(укидање
олалакшица и сл.);
o
Неусаглашеност
правилника
и
прописа пословања са недавно
донетим Законом о туризму.
- Демографске:
o
Неповољни демографски трендови,
како на подручју Врбаса, тако и АП
Војводине у целини (депопулација).
- Организационе:
o
Недовољно
развијена
сарадња
Туристичке организације Војводине и
осталих
чинилаца
туристичке
привреде;
o
Неразвијен/занемарен
интегрални
приступ туристичким производима
општине Врбас;
o
Неопходно
је
да
менаџмент
дестинације
прати
актуелне
трендове у туризму како би се
спречило повећавање „јаза“ између
туризма као привредне делатности у
односу на друге секторе привреде,
који се тренутно налазе у бољој
позицији.
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-

-

Транспорт:
o Унапредити везу између саобраћајних
грана;
o Унапредити градски превоз;
o Осавремењавање “rent-a-car” службе;
o Осавремењавање путне мреже ( локалне
путне мреже, према аутопуту: Е-75 и други
путни правци).

- Саобраћај и транспорт:
o
Неулагање
у
инфраструктуру.

саобраћајну

Остале шансе:
o Заинтересовати „индиректну“ привреду за
продају
путем
туризма
(продаја
пољопривредно-прехрамбених производа
и сл.);
o Побољшати
специфичан
асортиман
производа (сувенири и сл.);
o Направити флексибилно радно време (оно
које одговора потребама туриста);
o Урадити туристичку сигнализацију.

9.2.1. Приоритети, циљеви и мере за област туризам и угоститељство

ПРИОРИТЕТ
1.ОДРЖИВИ
ПРИВРЕДНИ
РАСТ

ЦИЉ
1.1. Развој и унапређење
туристичке
инфраструктуре

1.2.
Јачање
конкурентности
туристичке дестинације
1.3.
Развој
туризма
специјалних интереса

МЕРА
1.1.1. Унапређење постојеће и развој нове
угоститељске (смештајне и ресторанске) понуде
1.1.2.
Стандардизација
и
категоризација
угоститељских
објеката
(смештајних
и
ресторанских)
1.1.3. Унапређење и развој туристичке
сигнализације
1.1.4. Формирање базе података о логистичким
туристичким потенцијалима општине Врбас
1.2.1. Унапређење и развој промотивних
средстава Туристичке организације Врбас
1.2.2. Отварање сувернирнице
1.2.3. Развој и унапређење кадрова у туризму
1.3.1.
Подршка
развоју
туризма
на
пољопривредним газдинствима
1.3.2. Подршка развоју манифестационог
туризма
1.3.3. Подршка развоју бањског, wellness и spa
туризма
1.3.4. Подршка развоју ловног и риболовног
туризма
1.3.5. Подршка развоју спортско-рекреативног
туризма
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9.3. Анализа у сектору трговине
9.3.1. Општи приступ могућности развоја трговине у општини Врбас
Задатак трговине је да на ефективан и ефикасан начин омогући повезивање производње и
потрошње, у том смислу и стратешко планирање њеног развоја треба да омогући проналажење
оптималне функције циља са којом ће се омогућити задовољавање интереса свих, како
произвођача, тако и потрошача.
Последњих година трговински сектор у земљи, а нарочито у њеним урбаним срединама се
налази у експанзији. Имајући у виду да је процес концентрације становништва у урбаним
срединама у узлазном тренду, оправдано је очекивати да ће трговина заузимати важно место у
њиховом привредном животу.
С обзиром на турбулентност промена које су иманентне нашем друштву, па тако и општини
Врбас, питање правца даљег развоја трговине је отворено. Ово нарочито уколико имамо у виду
и смањење величине тржишта које је изазвано пре свега негативним демографским
трендовима на подручју општине.
Општина Врбас треба да представља део у интегралном приступу укупном тржишту АП Војводине
и Србије. Приликом планирања развоја трговине неопходно је обратити пажњу на:
Прво, величину и значај општине Врбас као урбаног и потрошачког центра у Јужнобачком
округу, у АП Војводини и у Републици Србији;
Друго, трговина се до данас парцијално и стихијски развијала на читавој територији Републике
Србије или прецизније - недовољно плански;
Треће, као последица другог става имамо неравномерност у развоју трговинске мреже евидентно је да постоји видно заостајање периферних општина у односу на велике урбане
центре, какви су пре свега Нови Сад и Београд, а затим и други;
Четврто, уситњеност постојеће трговинске мреже;
Пето, у новије време приметан је уплив страног капитала у трговинску мрежу;
Шесто, постоји појачана потреба за реорганизацијом и реструктуирањем трговинске мреже.
9.3.2. Анализа актуелног стања и услови за спровођење адекватне трговинске политике
Тренутно на територији општине Врбас послује 95 трговинских привредних субјеката. Од тога,
укупно 85 привредних субјеката се бави различитим облицима трговине на велико, док се
укупно 10 бави различитим облицима трговине на мало, два привредна друштва се налазе у
стечајном поступку, док се једно привредно друштво налази у процесу ликвидације. Највећи
број, скоро 98% свих привредних субјеката која се баве трговином, послује као друштво са
47
ограниченом одговорношћу.
Већи објекти велепродаје се налазе у Врбасу и то укупно њих шест. Имена већих
велепродајних трговниских објеката који послују на подручју општине Врбас је: „Idea”, „Maxi”,
„Gomex” д.o.o., „Univerexport”, „PerSu”. Детаљан преглед приказан је у табели 47.
Табела бр. 47. Распоред супермаркета по месним заједницама у општини Врбас.

1.

Бачко Добро Поље

Назив
велепродајног
објекта
“Idea”

2.

Змајево

“Idea”, “Gomex”

2

3.

Куцура

“Idea”

1

4

Равно Село

-

-

Р.бр.
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Месна заједница

Подаци добијени од општине Врбас - октобар 2013. године

811

Укупно
1
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5.

“PerSU”, “Idea”

Савино Село

2

Извор: општинска управа Врбас, октобар 2013 год.

Подаци о величини трговинског простора по супремаркету, укупном броју запослених на
територији oпштине и појединачно по трговинском велепродајном ланцу, као и структура
запослених нису доступни. У општини Врбас не послује ни један од хипермаркета који иначе
послују на територији Републике Србије и АП Војводине.
С обзиром на актуелне тенденције у развоју трговине у Србији и АП Војводини, а тиме и у
општини Врбас, као једно од приоритетних питања се намеће проналажење начина да се путем
„Генералног урбанистичког плана“ одреде површине за подизање великих трговинских
(дистрибутивних) центара и осталих савремених институција трговине. На овај начин би се
могло директно утицати на бољу организованост трговине на подручју општине. Такође,
очекивања су да би оваквим приступом општина привукла велики део потрошача са локалних
тржишта, односно општина са којима се граничи и уједно дала снажан „замајац“ укупном
привредном животу овог краја. Како би се ово остварило неопходно је да тежиште Врбаса у
развоју одговарајућих тржница буде на саобраћајници ка Новом Саду и већим саобраћајним
чвориштима у општини.
У процесу планирања развоја трговине важно је предвидети потенцијалну гравитацију
потрошача ка одређеној локацији (тачки). У ту сврху неопходно је извршити:
1) Истраживање броја и величине постојећих трговинских објеката за све врсте производа који
се нуде на тржишту;
2) Истраживање степена конкуренције међу малопродавцима;
3) Истраживање мобилности становништва ка одређеној трговинској зони;
4) Истраживање посећености постојећих трговинских савремених центара;
5) Истраживање критеријума на основу кога потрошачи врше избор при куповини међу
малопродавцима.
Са добијањем оваквих података јасно се могу лоцирати и места за градњу оваквих објеката.
Малопродаја и њена структура се значајно променила последњих година. Модерни трговински
формати као што су хипермаркети и супермаркети су у значајном порасту последњих година.
Када је реч о мањим трговинским објектима на нивоу града они су по правилу лоцирани у
складу са потребама локалне тражње у свим насељеним местима. На основу обављеног
разговора у фокус групи житељи су исказали да су задовољни снабдевеношћу свим врстама
роба. У табели 48 приказана је развијеност малопродајне мреже према врсти роба у општини
Врбас.
Табела бр. 48. Ниво развијености малопродајне мреже у општини Врбас
Врста малопродајног објекта

Број

Продавница мешовите робе, претежно хране, пића и дувана

61

Специјализоване продавнице прехрамбених производа

12

Робне куће

-

Продавнице одеће и обуће

37

Продавнице са трајним потрошним добрима

-

Продавнице књига, новина и писаћег прибора

9

Продавнице козметичких производа

4

Остале специјализоване продавнице непрехрамбених производа

53

Укупан број малопродајних објеката

176

Извор: општинска управа Врбаса, октобар 2013 године
Подаци о: броју становника на један малопродајни објекат, укупном броју трговинских јединица, укупној
површини трговинских јединица, просечној величини трговинске јединице, трговински простор по
2
становнику (м /становнику), на жалост нису доступни.

На основу података добијених од Регионалне провредне коморе Нови Сад на подручју које она
покрива у току 2012. године остварени су следећи резултати у области спољне трговине:
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-

-

Робна размена са иностранством у периоду јануар - децембар 2012. године, остварила је у
вредности од 4.890,1 мил. УСД, што чини 16,1% од укупне спољнотрговинске робне размене
Републике Србије односно 49,7% од укупне спољнотрговинске робне размене АП Војводине и бележи
пад од 9,4% у односу на исти период претходне године.
Извоз је реализован у вредности од 1.657,6 мил. УСД, и чини 14,6% од укупног извоза
Републике Србије односно 43,4% укупног извоза АП Војводине и бележи раст од 6,7% у односу
на исти период претходне године.

-

Увоз је реализован у вредности од 3.232,5 мил. УСД, и чини 17,6% од укупног увоза Републике
Србије односно 59,7% укупног увоза АП Војводине и бележи пад од 16,0% у односу на исти
период претходне године.

-

Покривеност увоза извозом, на основу остварених вредности, износи 51,3% и бележи раст у односу
на исти период прошле године када је износио 39,8%. ,

-

Дефицит износи 1.574,9 мил. УСД и чини 21,9% од укупног дефицита Републике Србије односно
већи је за 21,5 од дефицита АП Војводине и бележи пад од 32,0% у односу на исти период претходне
године.

Детаљан приказ дат је на графикону 4:
Графикон бр. 4. Спољно-трговинска размена Јужнобачког округа

Извор: Регионална привредна комора Нови Сад, новембар 2013 године

У извозу производа са подручја региона највеће учешће имају: кукуруз (320,2 мил. УСД),
покривачи подова и тапете од импрегнисане подлоге (107,6 мил. УСД), шећер, бели (94,5 мил.
УСД), црева вештачка од очврснутих беланчевина (54,9 мил. УСД), састављене подне плоче,
остале, вишеслојне (52,6 мил.УСД), уља тешка, остала и остала уља за подмазивање (52,1 мил.
УСД), битумен он нафте (45,7 мил. УСД), гориво за млазне моторе (40,8 мил. УСД), уља од соје,
сирово, укључујичи дегумирано (38,9 мил. УСД), лака уља и производи за подвргавање хемиској
преради у процесима, осим оних наведених у тар. подброју 27101211 (38,7 мил УСД). Извоз ових
производа, чини 51,0% укупног извоза.
Кретање продаје и откуп изабраних показатеља пољопривреде, шумарства и рибарства на
територији општине Врбас у периоду 2005 – 2012 године приказан је у табели 49.
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Табела бр. 49. Продаја и откуп изабраних показатеља пољопривреде, шумарства и рибатства
у периоду 2005 – 2013 године, на територији општине Врбас
Пшеница

3 150
5 649
3 349
4 388
6 365
14 305
5 881

9 309
3 513
2 035
4 900
5 160
27 499
23 493

5 279
5 983
2 832
958
22
11
-

160
251
140
355
268
399
262

Јаја
хиљ.
ком.
2
31
58
41
38
42
11

23 167

30 828

-

443

12

Год.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Кукуруз

Свиње

Говеда

у тонама

Кромпир1

Млеко
хиљ.
лит.
2 478
2 932
1 967
1 889
2 627
2 905
3 448

Пасуљ

1
-

4 063
3,0
2,0
36
180
116
-

12 076

-

232

Јабуке2

Шљиве3

Грожђе2

1
13

-

-

54

-

-

у тонама

Извор: Републички завод за статистику, публикације „Општине у Србији“ у периоду од 2006 до 2013 год.
Напомена: 1 укључен је семенски кромпир, 2 јабуке и грожђе за прераду.

9.3.3. Основни правци даљег развоја трговине
Као логично решење у укупном планирању развоја трговине у општини се намеће изградња
једног интегралног управљачког модела који би представљао основ за једноставније и
квалитетније планирање, организовање, вођење и контролу свих трговинских активности на
подручју општине Врбас. Овакав менаџерски приступ у развоју дугорочно би донео позитивне
ефекте не само развоју трговине, већ и укупном привредном животу.
Као главни стратешки правци у развоју трговине на подручју општине Врбас се могу издвојити:
1) Развој трговачке мреже у складу са општим начелима модернизације и ефикасног
пословања. То би подразумевало уравнотежен развој различитих типова трговинских формата,
као и уравнотежен просторни размештај трговинских објеката на целокупном
административном подручју општине;
2) Креирање адекватног и ефикасног управљачког модела трговине на нивоу општине у који је
интегрисан и информациони систем као кључни инструмент спровођења акционог плана и
стратешких решења задатих у стратегији;
3) Стварање амбијента за поверење у инвестирање од стране малопродаваца и сектора
некретнина, али истовремено и управљање брзином развоја страних малопродаваца;
4) Ограничење у настанку локалних просторних монопола;
5) Неговање слободног тржишта, здраве и транспарентне конкуренције;
6) Смањивање
свих
непожељних
конкурентских
конфликата;
7) Унапређење саобраћајне инфраструктуре и интегралног повезивања саобраћаја са
трговином. Доступност тржница је услов за обављање нормалне размене.
8) Заштита и унапређење трговине у градском језгру, уз очување аутентичног амбијента и
трговачке функције старог језгра општине;
9) Повећање ефикасности увођењем модерних технологија;
10) Повезивање трговине са другим делатностима чиме се подстиче укупан привредни развој;
11) Спровођење политике заштите потрошача која се установљава на територији читаве
земље;
12) Повећање
туристичке
малопродаје;
13) Јачање образованости запослених у трговини на свим нивоима;
14) Јачање малопродајног маркетинга, јер се навике потрошача константно мењају као и само
малопродајно окружење.
Неопходно је креирати атрактивно и доступно малопродајно окружење где ће потрошачи
уживати у пријатној, стимулативној и лако доступној малопродајној средини града.
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9.4. Приоритети, циљеви и мере за област трговина

ПРИОРИТЕТ
1.ОДРЖИВИ
ПРИВРЕДНИ
РАСТ

ЦИЉ
1.4.
Унапређење
и
развој
конкурентности трговинског сектора

1.5.
Одрживи
инфраструктуре

развој

трговинске

1.6. Креирање адекватног и ефикасног
управљачког модела трговине на нивоу
општине
у
који
је
интегрисан
информациони систем као кључни
инструмент спровођења акционог плана

МЕРА
1.4.1. Подршка унапређењу и
развоју
малопродајне
трговинске
мреже
и
малопродајних институција
1.4.2.
Подршка
образовању
кадрова запослених у трговини
на свим нивоима
1.5.1. Заштита и унапређење
трговине у градском језгру, уз
очување аутентичног амбијента
и трговачке функције старог
језгра општине
1.6.1. Стварање интегралног ка
потрошачима
окренутог
трговинског
информационог
система државних органа

9.5. Анализа у сектору саобраћаја
Једна од основних карактеристика општине Врбас је добар географско-саобраћајни положај и
релативно добра повезаност са околним општинама. Став се базира на чињеницци да:
- непосредно поред општине пролази друмски Коридор 10 (аутопут Е-75). Поред овог путног
правца кроз општину пролазе и локални друмски саобраћајни путни правци Сомбор-ВрбасБечеј, затим Врбас-Бачка Паланка, Врбас-Суботица, а недалеко од Врбаса је лоциран и пут
Нови Сад – Суботица.
- путем речног канала, општина је повезана и са каналом Дунав – Тиса – Дунав, односно
повезана је са Коридором VII (реком Дунав). Наиме, на подручју Врбаса се налазе два
канала хидросистема ДТД, и то:

канал „Бездан - Врбас“ са укупном дужином 80,9 км и

канал „Бечеј - Богојево“ укупне дужине 90 км
- кроз општину пролази железничка пруга са два магистрална железничка путна правца Е-85
и Е-79., као и два локална железничка путна правца Нови Сад – Сомбор и Сомбор – Бечеј.
Вид саобраћаја који је доминантно заступљен на подручју општине Врбас је дурмски. Он
представља „окосницу“ повезаности Врбаса са околним општинама од којих је исти удаљен: од
Куле удаљеност је 11 км, од Бечеја 35 км, од Новог Сада 41 км, од Сомбора 52 км, од Суботице
65 км, док је удаљеност од Београда 117 км.
48
У општини се транспортним услугама бави укупно 37 правних субјеката . Списак транспортних
предузећа са врстом делатности је:
1. „Аутолинија“- друмски превоз терета
2. „Бачко Поље танспорт“ – друмски превоз терета
3. „Бељкаш превоз“ - друмски превоз терета
4. „Беркут шпед“ - друмски превоз терета
5. „Бијеловић – компани“ - друмски превоз терета
6. „Боркони“ - друмски превоз терета
7. „Бура-шпед“ - друмски превоз терета
48

Извор информација је Пореска управа општине Врбас, подаци валидни за мај месец 2013. године.
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8. „Димо-транс“ - друмски превоз терета
9. „ДИС“ - друмски превоз терета
10. „ ДНВ Транзит“ - друмски превоз терета
11. „ДСД Транспорт Чабаи“ - друмски превоз терета
12. „Euro Road“ - друмски превоз терета
13. „Ekstra-auto transport“ - друмски превоз терета
14. „ Ekstra-auto “ - друмски превоз терета
15. „Гама-МБ“ - друмски превоз терета
16. „Јено транс“ – градски и приградски превоз путника
17. „Јурошевић МД“ – предузеће за транспорт и трговину
18. „Ковач-транспорт“ – друмски превоз терета
19. „М & Д КАРГО“ - друмски превоз терета
20. „Маша турс“ – остали превоз путника у копненом сапбраћају
21. „МГ-Транспорт“ – друмски превоз терета
22. „Милворк“ - друмски превоз терета
23. „ММВ“ - друмски превоз терета
24. „Нандра“ - друмски превоз терета
25. „Превиш“ - друмски превоз терета
26. „Квадро Експорт-Импорт“ - друмски превоз терета
27. „Р-Логистик 2009“ - друмски превоз терета
28. „Ронин транс“ - друмски превоз терета
29. „Шарчевић КО“ - друмски превоз терета
30. „Сарић компани“ - друмски превоз терета
31. „Тегелајн доо за транспорт и услуге“ - друмски превоз терета
32. „Тутњевић- Транспорт“ - друмски превоз терета
33. „Васић превоз“ - друмски превоз терета
34. „Врбас-превоз“ - друмски превоз терета
35. „Велтшпед“ - остали превоз путника у копненом сапбраћају
36. „Мармарис“ - остали превоз путника у копненом сапбраћају
37. „Радивојев“ - остали превоз путника у копненом сапбраћају
Подаци о укупном броју заапослених у области саобраћаја нису доступни, као ни статистички
подаци о физичком обиму услуга, како на нивоу општине Врбас, али тако ни на нивоу АП
Војводине. Доступни су једино подаци за Републику Србију.
У општини Врбас је развијен међумесни превоз и услуге из обе области обавља Јавно
предузеће за превоз путника „Врбас.“ Такође, у општини постоје два такси удружења и то:
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- такси удружење „Врбас - такси“ и
- такси удружење „Звоне“
Полазећи од постојећег стања у саобраћајном систему, кога одликује незадовољавајући ниво
техничке опремљености, рационалности и ефикасности, односно полазећи од чињенице да
постојећи нови развој саобраћаја представља ограничавајући фактор даљег развоја привреде
и њеног ефикаснијег функционисања, у предстојећем периоду саобраћај би се базирао на
чињеници да је неопходно обезбедити приоритетност улагања у развој и модернизацију
саобраћајног система који треба да буде једна од основних полуга, преко које се може
реализовати отпочињање новог инвестиционог циклуса.
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9.6. АНАЛИЗА СТАЊА У СЕКТОРУ ДРУШТВЕНЕ (ВАНПРИВРЕДНЕ) ДЕЛАТНОСТИ
9.6.1. Анализа у сектору образовања
Систем образовања представља најважнију основу развоја друштва, државе и сваког
појединца, јер директно имплицира њихов даљи развој. Систем образовања треба да се
развија тако да своју улогу остварује правовремено, квалитетно и ефикасно.
Организовано школство у општини Врбас има дугу традицију још од почетка XVIII века. Данас
образовани систем представља један од најразвијенијих система у Општини. Развијени су
предшколски, основни и средњошколски системи образовања.
Општина Врбас са развијеним школством представља једну од централних општина Јужнобачког
округа за област образовања која је у прилици да васпитава и децу (омладину) из других суседних
општина овог округа.
Образовна структура становништва представљена је у табели 50.
Табела бр. 50. Образовна структура становништва у општини Врбас
Без
основне
школе

Основно
образовање

Средње
образовање

Више
образовање

6.510

9.447

18.445

1.451

17,3%

24,9%

48,7%

3,8%

Високо
образовање

Непознато

Укупно

1.666

338

37.857

4,4%

0,9%

100%

Извор: општинска управа Врбас, септембар 2013 године.

а) Предшколско васпитање и образовање
Према Закону о предшколском васпитању и образовању из марта 2010. године, прописано је
да се исто обавља према:
-

Програмима неге и васпитања деце у јасленим васпитним групама за узраст од 6 (шест)
месеци старости до 3 (три) године старости;

-

Програмима неге, васпитања и образовања деце у групама вртића за узрасни период од 3
(три) године до полазка у основно школски систем образовања и предшколске програме.

Предшколским васпитањем и образовањем на територији општине Врбас бави се Предшколска
установа „Бошко Буха“ Врбас, која је основана 1969. године као једина установа ове врсте на
целокупној територији општине.
Капацитети ове установе су следећи:
- Укупан број објеката је 12. У Врбасу ради 7 (седам) објеката, док по један ради у сваком од 5
(пет) насељених места у општини;
-

Укупан капацитет за смештај деце је 1.600;

-

Укупна површина објеката је 5.600 м ;

-

Радно време установе је од 5:30 часова до 15: 30 часова (укупно 10 часова).

2

С обзиром на чињеницу да је општина мултинационална и мултикултурална средина, Врбас је
био у прилици да међу првим општинама примени законске могућности формирања
вишејезичних група за рад са децом. Уважен је критеријум да се васпитно образовани рад у
овим групама остварује са 10% мањим бројем деце од броја прописаних законом.
Васпитно-образовни рад се тренутно реализује на два језика.
Васпитно образовни рад на српском језику реализује се у свим вртићима предшколске
установе, у 66 (шездесет шест) васпитних група. На русинском језику васпитно образовни рад
се реализује у полудневном боравку у једној васпитној групи, у вртићу „Грлица”, у Куцури.
У оквиру предшколског васпитања и образовања остварује се васпитавање и образовање деце
са сметњама у развоју према прописаним законима а у складу са потребама Општине.
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б) Основно школско образовање
Традиција основно школског образовања у Врбасу датира од 1703. године, када је основана
школа у Змајеву. У Равном Селу школа је основана 1728. године, а у Старом Врбасу 1735.
године, док је у Куцури основно школско образовање заступљено од 1765. године.
Данас је систем основног образовања у Врбасу такав да задовољава све потребе образовања
и васпитања деце на читавом подручју Општине. Детаљана структура основног школског
система дата је у табели 51.
Табела бр. 51. Структура система основног школства у општини Врбас у 2013. години.

Назив основне
школе

Локација у
Месној
заједници

„Светозар
Милетић“,

Број ученика и
број одељења
у школској
2012/2013 год.

Прва МЗ
759/30
„Врбас“
Друга МЗ
„П. П. Његош“,
514/22
„Врбас“
„Братство
и
Друга МЗ
257/12+8
јединство“,
„Врбас“
Трећа МЗ
„20 Октобар“,
532/22
„Врбас“
МЗ
„Вук Караџић“
281/15
„Б.Д.Поље“
М.З.
„Ј. Ј. Змај“
308/16
„Змајево“
„Бранко
МЗ
255/13
„Равно Село“
Радичевић“
„Бранко
МЗ
251/13+1
Радичевић““
„Савино Село“
248+3
„Братство
МЗ
423/24
јединство“
„Куцура“
Свега
3580/167+9
Извор: Општинска управа Врбас, септембар 2013.године.

Број
запослених

Број
наставног
особља

Број
ненаставног
особља по
школама

76

54

22

56

38

18

50

35

15

52

38

14

42

31

11

44

29

15

39

25

14

43

30

13

60

45

15

462

325

137

На основу увида у вишегодишње показатеље уочљив је тренд смањења броја ученика, који је
један од озбиљних проблема са којима се суочава општина Врбас. Он је такав да се може
закључити да готово да има тенденцију линеарног пада у периоду од 1998.г. до данас. Тако је
према подацима Општинске управе (Одељење за друштвене делатности):
-

у школској 1998/99 години у основним школама било уписано 5.348 ученика у 220 одељења;

-

у школској 2009/2010 години, број је 3.677 ученика у 187 одељења, док је

-

у школској 2012/2013 години број сведен на 3.580 ученика у 167 одељења.

Оно што је значајно истаћи је да ОШ „Братство Јединство“, у Врбасу има регистровану
делатност Основног образовања општег типа, али и Основног специјално образовање за децу
са сметњама у развоју. Такође, основна школа „20 октобар“ у Врбасу паралелно и успешно
спроводи и три важна програма: „Школа без насиља“; „Билингвална настава“ и „Друга шанса“
(функционално основно образовање за одрасле).
ц) Средње школско образовање
У општини Врбас раде две средње школе: Гимназија „Жарко Зрењанин“ Врбас и ССШ „4 Јули“
Врбас чији је оснивач Република Србија и једна приватна средња стручна (медицинска) школа
„Козма и Дамјан“. Детаљна структура средњег школског образовања Општине дата је у табели
52.
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Табела бр. 52. Структура система средњег школства у општини Врбас у 2013 години.

Назив средње
школе
Средње стручна
школа „4 Јули“
Гимназија
„Жарко
Зрењанин“
Свега
средње
школе
Приватна
Средња
медицинска
школа
„Козма и Дамјан“

Број ученика и
број одељења
у школској
2012/2013 год.

Локација
у Месној
заједници
Прва
„Врбас“

МЗ

Друга
„Врбас“

МЗ

-

Број
запослених

Број
наставног
особља

Број
ненаставног
особља по
школама

842/37+8
803/39

125

105

20

699/24

62

50

12

1.541/61+8

187

155

32

132

н/д

н/д

н/д

Извор: општинска управа Врбаса, октобар 2013. године

У оквиру гимназије „Жарко Зрењанин“ ђаци су у могућности да се образују у оквиру три
образовна смера: општи, природно-математички и друштвено језички смер.
С обзиром на дугу традицију гимназије, она је 2009. године прославила два века постојања. У
оквиру средње стручне школе „4 Јули“, ђацима је омогућено да се образују на следећим
подручјима рада: хемија и неметали, производња и прерада хране, саобраћај, машинство и
обрада метала.
Од школске 2004/2005 године систем средњег школског образовања употпуњава и Средња
медицинска школа „Козма и Дамјан“ у којој данас се образује 132 ученика.
Као и код основног школског образовања и у средњешколском образовању приметан је тренд
смањења ученика. Тако је:
-

у школској 1998/1999 било 1962 ученика,

-

у школској 2009/2010 години било је 1569 ученика, а

- у школској 2012/2013 години било је 1541 ученик.
С обзиром на потребе општине Врбас за образовањем кадрова, Општинска управа је из буџета
обезбедила да око 600 деце свакодневно путује у друге образовне центре АП Војводине (Нови Сад,
Сремске Карловце, Футог, Србобран, Сомбор, Руски Крстур и Бачку Тополу).
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9.6.2. СВОТ анализа за област образовања
Снаге

Слабости

- Постојање
предшколске
установе
одељењима у пет насељених места;

са

- Постијање основно школских установа у
Змајеву, Равном Селу, Старом Врбасу,
Куцури;
- Постојање основно школске установе за
специјално образовање (регистрована у
ОШ „Братство јединство“);
- Постојање две средњошколске установе
(Гимназија „Жарко Зрењанин“ са три смера
и Средња стручна школа „4 Јули“ са четири
смера), као и приватна средња медицинска
школа („Козма и Дамјан“);
- Примена
законских
одредби
о
вишејезичном образвовању.
Шансе
- Активнија улога локалне самоуправе у раду
образовних институција;
- Развијати менаџмент школа;
- Стварање савремених услова за рад у
образовним установама;
- Прилагођавање
система
образовања
потребама заједнице;
- Побољшати радне услове у школама;
- Унапредити наставне процесе модерном
наставном опремом;
- Повећати квалитет наставних процеса кроз
едукацију кадрова;
- Јачање сарадње са институцијама у
ванпривреди и привреди.

- Континуирано смањење броја ученика у
основношколским установама;
- Континуриано смањење броја ученика у
средњошколским установама;
- Висока издвајања Општине за путовања у
друге урбане центре АП Војводине;
- Недостатак простора за рад предшколских
установа.

Претње
- Негативан природни прираштај;
- Високи фиксни трошкови одржавања
школа;
- Предност
инфраструктурних
над
наставним пројектима;
- Недовољна
комуникација
школа
са
органима локалне самоуправе;
- Лоша
комуникација
школа
са
институцијама ванпривредне и привредне
делатности;
- Нејасна будућност развоја школства у
општини Врбас.

9.6.3. Приоритети, циљеви и мере за област образовања
ПРИОРИТЕТ
1. РАЗВОЈ
ЉУДСКИХ
РЕСУРСА

ЦИЉ
1.1. Унапређење образовног
система

1.2. Унапређење образовне
инфраструктуре

1.3.
Подршка
развоју
квалитета и доступности
образовања становништва

МЕРА
1.1.1.
Подршка
унапређењу
основношколског
образовног
система општине Врбас
1.1.2. Унапређење квалитета
наставе у средњим стручним
школама и усклађивање са
потребама тржишта рада
1.2.1. Унапређење наставне и
ненаставне инфраструктуре
1.2.2. Санација, адаптација и
опремање фискултурних сала у
општини Врбас
1.2.3. Унапређење безбедности
ученика у основним и средњим
школама
1.3.1. Регресирање превоза ђака
средњих стручних школа и
студената
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9.7. Анализа у сектору културе
Полазећи од чињенице да велики број фактора утиче на формирање и развој културе у
општини (музеји, изложбени простори, музички и манифестациони садржаји, сцене,
књижевност, итд.) неопходно је да се сваком посвети дужна пажња како би се исти сачували за
будуће генерације и створиле претпоставке на којима би се унапредио њихов развој. Такође,
имајући у виду да је реч о важном сегменту друштвеног живота, неопходно је обезбедити да
поред парцијалног постоји и интегрални приступ, чиме ће се обезбедити ефикаснији менаџмент
развоја, у целини посматрано.
У том смислу, Статутом је предвиђено да се Општина преко својих органа брине о „културним
потребама“ житеља, а као главни субјект у организовању и спровођењу активности у области
културе одлуком Општине именован је „Културни центар Врбас-а“.
„Културни центар Врбас“ је са радом почео 1968. године са називом „Дом културе“.Од

оснивања до данас Културни центар бави се низом делатности из области културе као што су
музејска, галеријска, књижевно-трибинска, издавачко-фестивалска, фолклорно-балетска и
рецитаторско-драмска. Из свих области Културни центар бележи успехе који су оличени низом
награда и признања у Републици, али и у иностранству. У том смислу Културни центар је добио
„Искру културе“ од стране Покрајине и Октобарску награду СО Врбас. У разговору током
„радних група“, приликом припреме израде Стратегије, представници општине и културни
радници су рад „Дома културе“ представили у два временска периода:
 први, који карактеришу активности у прве две деценије рада, када је Дом културе
представљао стециште културног живота Општине и када је неговао, развијао културне
активности у области позоришта, фолклора, балета, рецитаторства, филма, музике, ликовне
уметности и др., и
 други, који карактерише рад након 1992. године, када је иначе централни објекат Дома
културе изгорео у пожару и од када љубитељи културе и уметности почињу да се суочавају
са бројним проблемима, пре свега материјалне природе.
Поред бројних проблема у раду, пре свега захваљујући великом „ентузијазму“ настављен је
рад Културног центра како би се сачувало културно и историјско наслеђе општине. У том
смислу важно је напоменути да је 1998. године отворена прва стална изложбена поставка
Музејске збирке, док током деведесетих, као и у првој деценији новог миленијума фолклорна,
рецитаторска, балетска и ликовна секција, бележе успехе и освајају важне награде, како на
покрајинском, тако и републичком нивоу.
Током 2002. године „Дом културе“ је преименован у „Културни центар Врбас“, а дотадашње
уметничке секције постају „редакције“. Данас постоји укупно 6 (шест) редакција, и то: Фолклорна
редакција, Драмско рецитаторски студио, Информативно издавачка редакција, Музејска збирка
Културног Центра Врбас, Биоскопска редакција, Ликовна галерија.
Рад „Културног центра Врбас“ почива на три принципа:
1) Неговање и развијање мултикултуралности,
2) Прикупљање и чување и презентација материјалног и нематеријалног стваралаштва,
3) Развој културне политике.
Редакције имају богат програм културних активности који обележавају, између осталог, и бројне
манифестације, од којих треба споменути: Фестивал поезије младих, Палета младих, Пролећни
и Јесењи ликовни салон, Годишња смотра фолклорног ансамбла, Смотра изворног
стваралаштва Војводине, годишње смотре рецитатора, учешће у националној манифестацији
Ноћ музеја, археолошка ископавања, итд.
Поред манифестација („догађаја“) које организује Културни центар Врбас-а на територији
општине постоји и велики број других о којима је било више речи у излагању о потенцијалима
развоја манифестационог туризма, као и бројни културно – историјски и верски споменици и
вредности, који представљају важно антропогено наслеће Општине, о којима је иначе било
речи када је наглашен значај развоја екскурзионог туризма. Како би се исти сачували,
неопходна је стална материјална и стручна „брига“, што је од великог значаја за „културни
живот“ општине.
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Поред „Културног центра Врбас-а“ и његових тела („редакција“) велики значај за развој културе
и, уопште узев, културне свести (едукације) становништва има библиотека „Данило
Киш“.Oснована је 1951.године, а 1962. године прелази у објекат у коме се и данас налази. Рад
библиотеке се одвија у седам одељења од чега су 2 (два) лоцирана у самом Врбасу док се
осталих 5 (пет) налази у месним заједницама. У организацији библиотеке у Врбасу се годишње

одржи преко 30 књижeвних вечери, а недавно је поново покренут часопис за књижевност,
културу и уметност "Траг". У оквиру Фестивала поезије младих , библиотека додељује награду
"Станко Симићевић” најбољем младом песнику са територије општине Врбас.У циљу
популаризације књига организују се и литерални конкурси за основце, а на Дан библиотеке,
22. фебруара, проглашава се и наjбољи читалац који се награђује вредном књигом.
Укупан књижни фонд библиотеке закључно са стањем 31.12.2013. год. представљен је у табели
53.
Табела бр. 53. Књижни фонд библиотеке „Данило Киш“ у општини Врбас
Р.бр.

Одељење

1.

Врбас одељење за одрасле

41.045

2.

Врбас одељење за децу

15.281

3.

Бачко Добро Поље

13.448

4.

Змајево

11.905

5.

Куцура

12.769

6.

Равно Село

10.485

7.

Савино Село

12.070

Укупан књижни фонд

Књижни фонд

117.003

Извор: Библиотека „Данило Киш“, октобар 2013.

Оно на шта су житељи Врбаса исказали посебну примедбу радним групама у току припреме
Стратегије је стање у коме се налази биоскоп који већ дужи низ година, због стања објекта и
техничке опремљености, приказује филмске представе – пројекције које нису у дигиталном
формату, па самим тим не одговарају савременим техничким стандардима.
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9.7.1. СВОТ анализа за област културе
Снаге

- Одлуком општине, основан је Културни
центар;
- Општина се преко својих органа стара о
задовољењу културних потреба грађана;
- Постојање
фолклорног
ансамбла;
- Постојање 7 културно-уметничких друштава;
- Постојање галерије;
- Постојање великог броја манифестација
(рецитаторске, фолклорне, итд.);
- Велик број младих из Врбаса се школује из
области етнологије и етномузикологије;
- Постојање ликовне галерије Културног
центра;
- Постојање музејске збирке која ради у оквиру
Културног центра са сталном поставком;
- Постојање народне библиотеке „Данило Киш“
са одељењима у Врбасу 2 (за децу и одрасле)
и 5 огранака у насељеним местима.

-

-

Могућности
Формирање центра за проучавање и
прикупљање народних игара и обичаја са
простора АП Војводине;
Очување културно-историјског наслеђа;
Унапређење професионалне понуде
у
култури;
Унапређење аматерских културних садржаја;
Унапређење људских ресурса за рад у
култури;
Стручна едукација свих локалних актера
културе
Унапређење менаџерских капацитета свих
локалних актера у култури.
Улагање у културну инфраструктуру и
супраструктуру;
Развој културних манифестација и догађаја;
Градски хор је основан, али је потребно
набвити опрему за потребе хора
Промовисање културне разноликости путем
културног изражавања;
Дигитализација биоскопа

Слабости
- Неадекватан однос према култури (развој
културе препуштен Културном центру и
аматерским
друштвима,
односно
ентузијазму појединаца и група);
- Објекти културе у Општини су у прилично
лошем стању, а већина није у употреби
- Bиоскоп постоји и ради, али није
дигитализован.
- Проблем
аматеризма
и
професионализма
у
култури
–
преферирање само једног од облика
бављења културом чини да један део
културне
тражње
остаје
неправедно
занемариван;
- Недостатак координирања културних
дешавања у општини Врбас
- Неравномеран
просторни
размештај
културних
дешавања
на
територији
општине;
- Нејасни критеријуми за вредновање рада у
култури;
- Неадекватна расподела средстава за
културу;
- Непостојање менаџерског духа у развоју
културе.
Претње

- Депопулација;
- Миграција младих из општине;
- Недовољна улагања у развој културе на
општинском, покрајинском и републичком
нивоу;
- Недовољна улагања у развој кадрова из
области културе.
- Недовољна стручна едукација
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9.8. Приoритeти, циљeви и мeрe за област култура

ПРИОРИТЕТ
2. РАЗВОЈ
ИНФРАСТРУКТУРЕ И
УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН
ЖИВОТ И РАД

ЦИЉ
2.1. Унапређење културне
ифраструктуре,
рада
и
стваралаштва
у општини
Врбас

МЕРА
2.1.1. Унапређење рада и
развој културно-уметничких
друштава у општини Врбас
(Подршка раду КЦ Врбас)
2.1.2. Унапређење културноисторијских садржаја у циљу
повећања
животног
стандарда становништва и
њихове
атрактивности,
посебно за младе
2.1.3. Спровођење акције
заштите културне баштине
путем
пописа,
регистра,
каталога,
како
би
се
популаризовала
и
валоризовало
наслеђе
општине
2.1.4.
Подршка
раду
културних
садржаја
и
заштите
идентитета
националних заједница

2.2.
Унапређење
рада
библиотеке „Данило Киш“

2.2.1.
Унапређење
софтверске инфраструктуре
библиотеке
2.2.2. Побољшање услова
рада и очување књижног
фонда у Змајеву
2.2.3.
Изградња
летње
читаонице између објеката
Културног центра Врбаса (у
изградњи) и Библиотеке
2.2.4. Побољшање услова
рада и очување књижног
фонда у Савином Селу
2.2.5. Побољшање услова
рада и очување књижног
фонда у Равном Селу
2.2.6.
Поспешивање
културних активности
и
јавног живота библиотеке у
летњем периоду
2.2.7.
Набавка
почетног
фонда популарне литературе
на
страним
језицима
(енглеском,
руском,
немачком, италијанском).
2.2.8.
Унапређење
рада
библиотеке сарадњом са
другим
значајним
институцијама
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9.9. Анализа у сектору информисања (медији и односи са јавношћу)
Јавно предузеће за информисање „Врбас“ из Врбаса основано је Одлуком скупштине општине
Врбас од 25. децембра 1991. Наведеном Одлуком, Јавном предузећу за информисање „Врбас“
пренета су сва средства, права и обавезе дотадашње Установе за јавно информисање
грађана, са стањем и по билансу на дан 31.децембра 1991. године.
У саставу ЈП за информисање су: Радио „Врбас“ и Телевизија „Бачка“.
Радио станица „Врбас“, која је основана још 1968.године, информише грађане на 4 језика:
српском русинском, мађарском и украјинском. Поседује регионалну дозволу која покрива регион
Врбас-Кула-Мали Иђош, на 95,5MHz. Време трајања емитовања програма износи 24 сата.
Телевизија „Бачка“ је почела са радом 2004. године и већ на самом почетку постигла је
значајне резултате у информисању. Емитује програм на 3 језика: српском, мађарском и
русинском. Покрива 57. телевизијски канал и подручје општине Врбас, а програм емитује и
преко кабловске SBB мреже. Поседује дозволу за локално емитовање. Време трајања
емитовања програма износи 24 сата.
Делатност Јавног предузећа је делатност од општег друштвеног значаја и интереса, област
информисања. Делатност, услови и начин обављања делатности Ј.П. за информисање
„Врбас“, овлашћења оснивача и обезбеђивање заштите општег интереса, одређени су Одлуком
о оснивању Ј.П. за информисање, Законом о јавним предузећима, Законом о јавном
информисању, Законом о радиодифузији, и др. законима из области информисања.
Делатност предузећа обавља се у редакцијама и секторима.

Слика бр. 2. Организациона структура ЈП за информисање „Врбас“

Извор: ЈП за инофрмисање „Врбас“

У Јавном предузећу за информисање „Врбас“ има укупно 34 запослених на неодређено време
и 1 на одређено време (табела 54).
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Табела бр. 54. Распоред кадрова по делатностима (децемба 2014.г.)
Кадрови
Директор
Уредници, уредници новинари
Новинари,
репортери,презентери
Технички сектор
Организатор
Маркетинг
Финансијски сектор
Општа служба
Укупно

Запослени
на неодређено
1

Запослени
на одређено
-

10

-

10

4

-

4

9
1
2
2
5
34

1
1

10
1
2
2
5
35

УКУПНО
1

Извор: ЈП за инофмисање „Врбас“

9.9.1. СВОТ анализа Јавног предузећа за информисање „Врбас“

Снаге
-

.

Искуство, знање;
Добар кадровски потенцијал разноврсних
образовних профила;
Традиција,
препознатљивост,
дугогодишње присуство у медијима;
Локација;
Квалитет и цена у односу на конкуренцију.
Шансе
Дугорочни уговори и партнетства;
Проширење понуде, добар маркетинг;
Недостатак праве конкуренције;
Нове технологије и идеје;
Ширење тржишта и освајање нових
циљних група;
Учешће на конкурсима за финансирање
пројеката у оквиру јавног информисања;

Слабости
-

Недостатак млађих кадрова;
Неодговарајућа организација;
Застарелост технике;
Недостатак такмичарске снаге;
Слабо развијен маркетинг;
Неизвесност због приватизације;
Недостатак
сопственог
пословног
простора.
Претње

Недостатак обртних средстава;
Немогућност промене застареле технике;
Одрживо финансирање;
Одлив кључних кадрова
Недостатак
сопственог
пословног
простора, одн. одговарајућег простора у
закупу
- Захтеви тржишта;
- Утицај политичких, законских и економских
фактора на фирме.
-
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9.9.2. Приоритети, циљеви и мере за област информисања (медији и односи са јавношћу)

ПРИОРИТЕТ
2.
Успостављање
одговарајуће организације и
развој
инфраструктуре
у
складу
са
савременим
стандардима
,
који
ће
омогућити
унапређење
информисања,
а
уз
квалитетан
маркетинг
и
одговарајући
квалитет
програма, и пристојну зараду
.

ЦИЉ
2.3. Инфраструктурна обнова
и модернизација у циљу
развоја
полицентричне
структуре
те
подизање
квалитета
програма
и
таргетирање нових циљних
група
слушалаца,
одн.
гледалаца, као и одрживо
финансирање .

МЕРА
2.3.1. Проналажење нових
извора
финансирања
и
улагање у обнову технике и
иновационе програме, као и
саморекламирање, а све с
циљем унапређење
и
развоја
средстава
информисања на територији
општине Врбас.

9.10. Здравство и социјална заштита
9.10.1. Здравство
Здравствени систем општине чине:
- Општа болница ''Врбас'', чији је оснивач Извршно веће АП Војводине,
- Дом здравља ''Вељко Влаховић'', чији је оснивач општина Врбас, и
- Апотека ''Врбас'', чији је оснивач општина Врбас.
Дом здравља и Апотека представљају здравствене установе у државној својини са задатком
примарне здравствене заштите становништва, док Општа болница представља здравствену
установу за секундарну здравствену заштиту становништва.
Болница нема статус регионалне већ општинске болнице. За лечење у њој гравитирају
становници општине: Врбас, Бечеј, Бач, Бачка Паланка, Кула, Мали Иђош и Србобран, као и
становници других општина са подручја АП Војводине које иначе не припадају Јужнобачком
округу, па је, како је то у разговору током радних група показано, неопходно да болница
прерасте у ниво регионалне и/или покрајинске, чиме би се обезбедила већа материјална
средства за њен несметан рад, као и већа улагања.
Хоспитализована лица, дани хоспитализације, коришћење болничких постеља у 2012. години у
болници представљени су у табели 55.
Табела бр. 55. Хоспитализована лица, дани хоспитализације, коришћење болничких постеља
Болничке
постеље

Врста

Укупно
интезивна
нега
полуинтезивна
нега
станд.
нега

Број

Број
хоспитализованих
лица/ бр. епизода
лечења
План
Извршење
за
I-XII
2012
2012 год.
год

Број
дана
хоспитализације
Извршење
I-XII
2012 год.

План
за
2012
год

Просечна
дужина
лечења
Извршење
I-XII
2012 год.

Просечна
заузетост
постељау %

План
за
2012
год

Извршење
I-XII
2012 год.

План
за
2012
год

270

7 359

6 764

61 277

54
802

8.33

8.10

62.18

55.61

20

1 072

967

7 164

6 515

6.68

6.74

98.13

89.25

19

778

750

6 368

5 615

8.18

7.49

91.82

80.97

231

5 508

5 047

47 745

42
672

8.67

8.45

56.63

50.61

Извор: Општа болница Врбас, октобар 2013.
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У општини постоје здравствене станице у свих пет насељених места. Апотекарски систем чине
Централна Апотека у Врбасу са огранцима у Старом Врбасу и у Општој болници у Врбасу, као
и у свих пет насељених места Општине.
У Дому здравља Вељко Влаховић ради укупно 274 радника (табела 56). Детаљна структура
запослених дата је у Прилогу Стретегије.
Табела бр. 56. Квалификациона структура запослених у Дому здравља «Вељко Влаховић» на
дан 17.06.2013. год.
Р.бр.
Свега

Није
Деф.
0

I
НК
25

II
ПК
1

III
КВ
18

Степен стручне спреме
IV
V
VI
ССС
ВКВ
ВШС
144
1
8

VII
ВСС
77

VIII
ВСС
0

Укупно
274

Извор: Дом здравља „Вељко Влаховић“

Дом здравља „Вељко Влаховић“ обавља здравствену делатност на примарном нивоу, на
територији општине, која обухвата:
1. заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болести, лечење и
рехабилитацију болесних и повређених;
2. превентивну здравствену заштиту групација становништва изложених повећаном ризику
обољевања и осталих становника, у складу са посебним програмом превентивне
здравствене заштите;
3. здравствено васпитање и саветовање за очување и унапређење здравља;
4. спречавање, рано откривање и контролу малигних болести;
5. спречавање, откривање и лечење болести уста и зуба;
6. патронажне посете, лечење и рехабилитацију у кући;
7. хитну медицинску помоћ и санитетски превоз;
8. палијативно збрињавање;
9. фармацеутска делатност за интерне потребе Дома здравља;
10.друге послове утврђене Законом.
У обављању здравствене делатности на примарном нивоу Дом здравља пружа превентивне,
дијагностичке, терапијске и рахабилитационе услуге из: опште медицине, педијатрије,
гинекологије, хитне медицинске помоћи са санитетским превозом, медицине рада, физикалне
медицине и рехабилитације, медицине спорта, поливалентне патронаже, кућног лечења и неге,
стоматологије, биохемијско–хематолошке дијагностике, фармацеутске делатности за потребе
делатности Дома здравља, социјалне медицине са информатиком, хигијене и интерне
медицине. Обављање радиолошке дијагностике обезбеђује се преко Опште болнице Врбас.
У Општини се реализују и бројни пројекти и програми едукације становништва са циљем
подизања здравствене свести и њиховог унапређења. Овде ваља споменути:
- од 1998. године са радом је почео „Одсек за здравствено васпитање“, а нешто касније и
„Општински одбор за превенцију зависности“. Циљ је био да се активности усмере према
превенцији болести зависности;
- у 2002. години „Комисија за популациону политику“ је у сарадњи са Домом здравља
реализовала пројекат „За здраво потомство“ чији је задатак био да се кроз рад унапреди
репродуктивно здравље младих у Општини;
- од 01. јуна 2006. године са радом је почео програм „Школа за труднице“. Едукацију врше
гинеколог и акушерска сестра. Групе су подељене на по 15 полазника, а циљна група су
труднице од седмог месеца трудноће;
- у разговору су добијене информације да су у припреми и други програми и идеје које би
требало да се реализују у наредном периоду.
Поред Апотеке Врбас систем снабдевања становника општине са лековима, треба да се
унапреди и развојем приватног апотекарског сектора за шта би требало да се уради плански
приступ како би свих пет насељених места било на адекватан начин снабдевено лековима и
медицинском опремом.
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9.10.2. Социјална заштита
Документ са којим се прецизира питање развоја сектора социјалне заштите у Општини је
''Стратешки план развоја социјалне заштите Општине Врбас за период 2010-2015. године''
усвојен на Скупштини општине и који се тренутно налази у фази имплемнтације. У документу
се прецизирају све области развоја локалних услуга социјалне заштите становништва. Ваља
напоменути да је општина у 2013. години донела ''Одлуку о социјалној заштити грађана
општине Врбас'' (Сл. лист општине Врбас, бр. 3, стр.232) у коме су прецизиране:
I. Основне одредбе
II.
Услуге социјалне заштите
1. Дневне услуге у заједници
2. Услуге подршке за самосталан живот
3. Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
4. Привремени смештај у прихватилиште и приватну станицу
III.
Материјална подршка
1. Новчана помоћ
2. Накнада трошкова
3. Друге врсте помоћи
IV.
Програми унапређења социјалне заштите
1. Програм унапређења социјалне заштите Општине
2. Програми Црвеног крста Врбаса
3. Програм удружења
V.
Поступак за коришћење услуга и остваривање права
VI.
Прелазне и завршне одредбе
С обзиром на обим и значај усвојеног документа од значаја за стратешки развој социјалне
заштите општине, овде ће бити представљен резиме истог, док се комплетан документ може
преузети на званичном сајту општине Врбас.
Сажетак Стартешког плана развоја социјалне заштите 2010-2015.г. :
Полазну основу за израду ''Стратешког плана развоја социјалне заштите општине Врбас за
период 2010-2015. године'' чине: Стратегија за смањење сиромаштва 2003, Стратегија развоја
социјалне заштите РС /06.12.2005./, Национална Стратегија о старењу 2006-2015. /21.09.2006./,
Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у РС /05.01.2007./ и Миленијумским
циљевима развоја, а реализован је учешћем у Пројекту ''Планирање локалних услуга социјалне
заштите – ПЛУС'' који Министарство рада и социјалне политике /МРСП/ спроводи у партнерству
са Европском агенцијом за реконструкцију /ЕАР/ и Програмом Уједињених нација за развој
/УНДП/, а који има за циљ развој услуга социјалне заштите на локалном нивоу.
Тако је општина Врбас, као локална самоуправа која области социјалне заштите својих грађана
поклања велику пажњу и има развијен спектар услуга које финансира из својих прихода,
добила могућност да на партиципативан начин, ангажовањем сопствених потенцијала и уз
експертску помоћ менторке Министарства, уради и локалну стратегију социјалне заштите.
Приликом израде документа велику мотивацију за рад је представљала Визија развоја и
дефинисане вредности на којима почива реформисана социјална заштита у општини Врбас:
достојанствен живот и социјална сигурност свих грађана и грађанки општине Врбас кроз
одржив, ефикасан, доступан, примењив, партиципативан и умрежен систем социјалне заштите.
Анализом делатности заинтересованих актера социјалне заштите у општини (локалне
самоуправе, институција социјалне заштите, образовних установа, националне службе за
запошљавање, институција здравствене заштите и удружења грађана која функционишу на
територији општине као и осталих важних институција) и анализом окружења у општини,
националног и регионалног оквира за унапређење социјалне заштите, структуре становништва,
демографских процеса у општини и привредне и економске ситуације добили смо резултате
које институције и организације пружају услуге социјалне заштите и у ком обиму, да ли је обим
пружених услуга довољан и разноврстан, које су социјалне групе у нашој општини
најугроженије и које им нове услуге треба пружати да би се побољшали услови њиховог
живота.
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Резултати те анализе су изложени у делу Стратегије посвећене циљним групама. У општини су
препознате следеће циљне групе којима је потребно посветити посебну пажњу ради
унапређења њиховог социјалног статуса: стара лица, деца и омладина, Роми, особе са
инвалидитетом и породица /и насиље у породици/. Као приоритети у побољшању социјалног
стања и услова живота маргинализованих група истакнути су: обезбеђење одрживости
постојећих услуга социјалне заштите, пружање нових услуга ванинституцијалне заштите и
едукативно–информативни рад са припадницима маргинализованих група и грађанима.
Паралелно са израдом локалног стратешког документа предвиђена је комуникација са
јавношћу, која ће се нарочито интензивирати током јавне расправе пред усвајање Стратешког
плана.
Стратешким планом предвиђени су аранжмани за његову имплементацију, као и Акциони план
за 2010. годину који ће допринети обезбеђењу одрживости пројеката и циљева који су
предвиђени документом.
У делу посвећеном евалуацији и мониторингу предвиђени су аранжмани за праћење и оцену
успешности спровођења циљева стратегије са индикаторима постигнућа.
Локална самоуправа и Општински одбор ће поштовање принципа и циљева овог Стратешког
плана, издвајањем буџетске линије за социјална давања и услуге локалног карактера, као и
учешћем на конкурсима са пројектима за остваривање циљева локалног стратешког документа
– код државних институција, домаћих и страних донатора – осигурати велики напредак у
систему пружања социјалних услуга на локалном нивоу.
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9.10.3. СВОТ анализа за област здравствена и социјална заштита
Снаге
1. Здравство и
социјална заштита
-

-

-

Развијена
мрежа
здравствених установа,
постојање болнице и
здравствене
установе
примарног нивоа; постоји
мрежа интервентних и
хитних
медицинских
служби (СХМП у ДЗ и
ургентни
пријем
у
болници);
здравствени
систем у великој мери
информатизован;
Добра
покривеност
становништва
бројем
лекара (адекватан број
специјалиста у Дому
здравља и лекара у
хитној
медицинској
помоћи),
обезбеђен
педијатар у Змајеву који
покрива три села (Змајево, Б.Д. Поље и
Равно Село);
Развијена
мрежа
апотека
у
општини;
уведен ISO 9000:2008 у
апотеци “Врбас“; добра
покривеност апотекама
у свим селима, као и у
самом граду;
добра
сарадња болнице, дома
здравља
и
апотеке
„Врбас”. Обезбеђено да
уз
сваку
амбуланту
послује и апотека, у
државној
апотеци
обезбеђен фармацеут у
сваком селу.

1.

Слабости
Здравство и социјална заштита

-

Релативни мањак лекара и медицинских сестара у болници;

-

Ограничене могућности награђивања квалитетног рада;

-

Удео укупних издатака за здравство у БДП-у Републике, АП
Војводине и Општине не одговара захтевима;

-

Недовољан број специјалиста у болници;

-

Укупна годишња искоришћеност болесничких кревета у болници
виша је од просека;

-

Недовољно савремених здравствено-техничких средстава;

-

Застарелост здравствених објеката;

-

Потрошња енергије здравствених објеката непримерено велика;

-

Систем ИТ повезаности унутар здравственог система није
потпун;

-

Проблеми који настају због чињенице да општина нема статус
регионалног здравственог центра (нпр. повећан број пацијената
из других општина, и сл.).

Социјална заштита:
- Обзбеђена: једнократна
новчана помоћ, школски
прибор за децу
без
родитељског старања,
месечне
карте
за
средњошколце
и
студенте (уколико је
образовна установа ван
места
становања
ученика,
односно
студента); Средства за

832

Број: 24. Страна 833. Службени лист општине Врбас, 30. децембар 2015. године

рад „Народне кухиње“;
Помоћ
деци
палих
бораца;
Социјално
становање
у
заштићеним условима две зграде; Погребни
трошкови материјално
угрожених
лица
без
наследника;
Куповина
огрева; Рад Клуба за
стара лица; Служба
помоћи у кући и кућне
неге;
Привремени
смештај
у
прихватилиште
и
прихватну
станицу;
Опремање корисника за
први смештај у установу
социјалне заштите;
- Развијене иновативне
социјалне
услуге:
Саветодавно
–
терапијске и социјално
– едукативне услуге /
Саветовалиште
за
брак
и
породицу;
Геронтолошки центар –
„Храна на точковима'“,
физикална терапија за
стара лица и особе са
инвалидитетом; Дневне
услуге у заједници Дневни боравак за децу
са сметњама у развојуадаптација
простора;
ЦСР Врбас - Клуб за
децу и омладину са
сметњама у развоју;
ЦСР Врбас – Клуб
хранитеља;
Превозни
трошкови за одлазак са
пратиоцем
до
здравствене
установе
вишег реда.
Шансе
1. Здравство и
социјална заштита:
-

Приступање
ЕУ
(Могућност унапређења
здравствене
инфраструктуре
кроз
структурне и кохезионе
фондове ЕУ; Развој
људских
ресурса у
здравству коришћењем
структурних
и
кохезионих
фондова

1.

Претње
Здравство и социјална заштита:

Друштвени трендови:
- Одлив здравствених стручњака; Старење становништва с
последичним повећањем потреба за здравственом заштитом;
Неразумевање и неприхваћање потребе реформских мера;
Недовољно прихватање личне одговорности за властито здравље;
Смањење интереса младих за здравствену струку; Нарушено
поверење у здравствене институције.
Економски трендови:
- Недовољна издвајања за здравство; Повећање броја корисника
здравствених фондова; Дефицит у државаном, покрајинском и
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-

-

-

ЕУ;
Погодности
коришћења
посебне
картице
здравственог
осигурања
(European
Insurance Card); Пренос
знања и најбоље праксе
кроз
интензивнију
комуникацију и сарадњу
с
европским
стручњацима,
Унапређење социјалне
заштите кроз могућност
коришћења
фондова
ЕУ, итд.;
Развој
бањског,
„wellness“
и
„spa“
центра:
Уколико се
спроведу истраживања
која би дала позитивне
резултате могуће је са
одговарајућим
улагањима
(инвестицијама) развити
здравствени туризам у
општини
Врбас;
Повећање тржишта кроз
здравствени туризам;
Добијање
статуса
регионалног
и/или
покрајинског
здравственог центра;
Давање
новчане
помоћи: породицама за
новорођену
бебу,
у
износу од 10.000,00
динара без пореза на
додату
вредност по
једном детету која би се
додељивала
свој
новорођеној деци са
пребивалиштем
у општини
Врбас;
социјално
угроженим
слојевима
становништва, и сл.

општинском буџету.
Остало:
- Кризна стања (пандемије заразних болести, катастрофе и остала
кризна стања); Недовољна улагања у здравство.
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9.10.4. Приоритети, циљеви и мере за област здравствена и социјална заштита

ПРИОРИТЕТ
2.РАЗВОЈ
ИНФРАСТРУКТУРЕ И
УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН
ЖИВОТ И РАД

ЦИЉ
3.1. Унапређење квалитета
медицинске и здравствене
опреме
одговорних
институција у циљу подизања
здравља грађана општине
Врбас

3.2.
Унапређење
јавног
здравља кроз одговарајуће
програме едукације
3.3. Успостављање нових
социјалних и превентивних
услуга које су усклађене са
потребама грађана

3.4. Унапређење животног
стандарда
кроз
једнак
приступ
социјалним
услугама, обезбеђење пуне
друштвене укључености и
партиципативности
свих
грађана
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МЕРА
3.1.1. Набавка медицинске
опреме и средстава за рад
општинске болнице „Врбас“
3.1.2. Набавка медицинске
опреме и средстава за рад
Дома
здравља
„Вељко
Влаховић“
3.1.3. Набавка медицинске и
апотекарске опреме, као и
свих
осталих
средстава
неопходних за рад Апотеке
„Врбас“.
3.2.1.
Едукација
локалног
становништва
од
стране
специјализованих медицинских
тимова у циљу превенције
различитих врста болести
3.3.1. Унапређење и развој
превентивних
програма,
развоја социјалних услуга и
грађанске иницијативе
3.3.2. Унапређење услова за
лечење и положај особа са
менталним поремећајима кроз
програме и пројекте који се
финансирају
или
суфинансирају из фондова ЕУ
3.3.3. Унапређење услова за
лечење и положај особа са
инвалидитетом кроз програме
и пројекте који се финансирају
или
суфинансирају
из
фондова ЕУ
3.3.4. Унапређење услова за
лечење и положај старих
лица кроз програме и пројекте
који се финансирају или
суфинансирају из фондова
ЕУ
3.3.5. Унапређење услова за
лечење и положај рањивих
група кроз програме и пројекте
који се финансирају или
суфинансирају из фондова ЕУ
3.4.1. Унапређење социјалне
заштите
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10. АНАЛИЗА У СЕКТОРУ ОМЛАДИНА И СПОРТ
10.1. Омладина
На основу „Националне стратегије за младе“ Владе Републике Србије (''Сл. гласник Р.С'' бр.
55/2008. од 09. маја 2008. год.), „Акционог плана политике за младе“ у Војводини (''Службени
лист АП Војводине'' бр. 18/2005. год.), Решења о формирању Комисије за израду Нацрта
Локалног акционог плана за младе општине Врбас за период 2010 – 2013. године број: 06-2600/2008-II/02 које је Председник општине Врбас донео 08. децембра 2008. године и члана 30.
став 1. тачка 4. Статута општине Врбас ("Службени лист општине Врбас ''број 3/02, 5/02, 10/04,
11/08. и 22/09.), Скупштина општине Врбас је 2009. године донела одлуку о усвајању
''Локалног акционог плана за младе општине Врбас за период 2010 - 2013. године''.
Документ се бави стратешким питањима везаним за омладину у општини и као такав
представља окосницу даљег стратешког планирања и развоја овог важног сегмента популације
у Општини. Ваља нагласти да је због великог броја различитих фактора од 2009. године до
данас (2013. год.) проблематика остала иста са незнатним (маргиналним) променама. Отуда се
овде само у кратким цртама наглашава оно на шта ЛАП за младе се односи:
- Безбедност младих. Лоша безбедност када млади излазе, проблеми везани за негативан
утицај вршњачких група, проблеми везани за медије – промоција негативних узора и сл.,
-

Здравље младих. Недовољно развијена свест о здравим стиловима живота, недовољно
организован и континуиран рад на превенцији: болести зависности, сексуално преносивих
болести, менталних проблема у развојном добу, агресивног понашања и насиља;
запостављена брига о менталном здрављу младих.

-

Информисање младих.
Инфраструктурни ресурсни проблеми: непостојање адекватног модела информисања
младих, недовољно материјалних ресурса, недовољна подршка развоју људских ресурса за
информисање младих;
Неадекватна опремљеност и обученост школских листова и њихових сарадника:
недовољна инфраструктурна опремљеност, недовољна обученост младих за рад у
медијима, непостојање адекватних комуникацијских канала (интернет мреже).

-

Образовање младих.

а) Формално образовање
-

-

-

Проблеми који се односе на систем су: спора и неефикасна реформа школског система
(проблем циљева образовања, неприлагођеност образовног система потребама младих),
искривљен систем вредности (осећај одговорности, лоши узори), спорост школе у односу
на промене које се дешавају, недовољна повезаност образовања и рада;
Проблеми који се односе на образовни процес: неприменљивост наставних садржаја
(превише теоретског знања и података), запостављена васпитна функција школе, споро и
недовољно развијање и богаћење ваншколских и ваннаставних активности, недовољна
отвореност школа за искуства из окружења (изолација), ауторитарни систем односа у
образовању;
Проблеми који се односе на наставни кадар: недостатак професионалног усавршавања
наставника, недовољна мотивисаност наставног кадра;
Проблеми који се односе на младе: недовољна мотивисаност ученика за квалитетно
учествовање у образовном процесу.

б) Неформално образовање
Основни проблем неформалног образовања младих је што исто у друштву није довољно
препознато. Проблеме везане за неформално образовање младих посматрали смо у односу на
програме неформалног образовања и оне који те програме спроводе.
-

Проблеми који се односе на програме неформалног образовања: недовољна подршка
неформалним облицима образовања младих што доводи до смањеног броја програма
и/или пада квалитета програма, недовољно информисање о програмима, недовољно
искоришћавање потенцијала младих (игнорисање образовних потреба младих);
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Проблеми који се односе на реализаторе програма: недовољна сарадња школа, НВО,
институција, медија, удружења, клубова и осталих субјеката који спроводе програме
неформалног образовања, ненеговање удруживања младих и неподстицањe младих да
се прикључе организацијама младих и за младе, волонтерски рад се не вреднује
адекватно.
Заштита животне средине.
- Крајње угрожена животна средина;
- Низак ниво знања везан за екологију и очување животне средине: низак ниво еколошке
свести, недостатак неформалног еколошког образовања;
- Затвореност фондова за реализацију идеја младих: недовољна финансијска подршка
програмима, недовољно поштовање закона, недовољно укључивање младих у процесе
доношења одлука о еколошким питањима, недовољан број младих квалификованих
стручњака у области екологије који се запошљавају у институцијама.
Запошљавање младих.
- Већа незапосленост младих у односу на општу популацију: недостатак стручне помоћи
и подршке приликом запошљавања, изузев родитеља, млади не виде значајног
сарадника у проналажењу посла;
- Недовољна укљученост младих у програме АТП (активног тражења посла): недовољно
информисање о могућностима запошљавања, усавршавања, потребама тржишта,
недовољна оснаженост за професионално остваривање (низак ниво знања и
мотивисаности).
Култура и спорт.
- Неприлагођеност институција културе и спорта потребама младих. Неадекватно
информисање - постојећи начини информисања младих у раскораку су са потребама и
навикама младих, комуникација младих са институцијама, недовољно подршке
иницијативама младих, институционални замор (људи који годинама организују догађаје,
недовољно нових идеја, неинвентивност), недовољно развијена продукција (филм, музика,
књижевност, визуелно стваралаштво), недовољно младих у институцијама културе и
спорта (запослених), недовољна сарадња институција, недовољан квалитет појединих
садржаја (задовољена форма, а суштински није решен проблем);
- Проблеми везани за младе као конзументе програма културе. Недовољна
заинтересованост младих за садржаје из културе.
Коришћење слободног времена младих.
- Инфраструктурни и ресурсни проблеми: недовољно простора намењеног младима
(простор за рад и реализацију садржаја), постојећи простори нису адекватно уређени и
опремљени; недовољна финансијска подршка за иницијативе младих;
- Понуђени садржаји неприлагођени су уметничким и научним афинитетима младих:
ваннаставне активности у школама не пружају довољно могућности за потврђивање и
развој многобројних талената.
Активно учешће младих.
- Неуважавање мишљења младих је најважнији разлог за одсуство активног укључивања
младих. Иако се од младих у Србији очекује много, пре свега да буду носиоци новог
европског духа промена, да буду у првим редовима транзиционих збивања и активно
допринесу процесима, али у исто време, одлуке о њиховим животима се доносе негде
другде.
-

-

-

-

-

-

в) Визија имплементације ЛАП за младе
Приоритетна област локалног акционог плана општине Врбас је активно учешће младих у
наведеним областима. Исходи имплементације ће допринети да млади буду:
- самостални, способни да доносе одлуке и управљају својим личним и друштвеним
животом као појединци и као чланови друштва;
- спремни да дају подршку, способни да покажу интерес и бригу за друге, да раде са
њима и за њих, да деле њихове бриге;
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одговорни, способни да преузму одговорност за своја дела, испуњавају обавезе и
заврше оно што су преузели на себе;
- посвећени, способни да докажу своје вредности, убеђења или идеале и да поступају у
складу са њима.“
Потребно је да се отвори Канцеларија за младе која представља оперативно тело, које
обједињава све службе и органе који се баве младима, израђује планове, координира
активности и усклађује акције са циљем да:
- брине о приоритетним проблемима младих уз уважавање потреба младих;
- изграђује односе и сарађује са локалним организацијама и иницијативама младих;
- буде опредељена ка европским интеграцијама и користи препоруке Европске повеље о
учешћу младих на локалном и регионалном нивоу;
- подржава изградњу грађанског друштва и партнерства.
-

Општина Врбас се овим документом обавезала:

- да ће пружати једнаке могућности младима из свих друштвених група, без обзира на
било коју различитост;

- да ће пружити подршку и расположиве ресурсе за реализацију предложених мера, у
складу са својим могућностима;

- да ће укључити све одговорне стране и анимирати локалну заједницу да овај документ

буде носилац промена намењених младима у наведеном периоду.
Приликом израде ''Локалног акционог плана за младе општине Врбас за период 2010–2013.
годинe'' укључен је и узраст осмог разреда основне школе и зато исти у целини обухвата
деловање за добробит младих узраста од 14 до 30 година, иако Светска здравствена
организација дефинише адолесценцију као раздобље између 10 и 19 година.
10.2. Спорт

Спорт представља једну од важних полуга у изградњи имиџа државе и њених грађана. У
Уставу Републике дефинисан је као категорија од посебног друштвеног интереса која се
великим делом финансира из буџета Републике. Услед таквог правног решења, држава, тј.
њени надлежни органи имају право и дужност да одреде и осмисле циљеве, критеријуме и
приоритете за улагање буџетских средстава у спорт.
Чланом 183. став 2. тачка 3. Устава прописано је да аутономне покрајине, у складу са законом,
уређују питања од покрајинског значаја у области спорта, а чланом 190. став 1. тачка 4.
предвиђено је да се општина, преко својих органа, у складу са законом, стара о задовољавању
потреба грађана у области спорта и физичке културе. Сам појам физичке културе, иако по
многим ауторима споран, нашао је своје место у Уставу и у члану 68. став 4. који се односи на
здравствену заштиту, а у коме стоји да Република Србија помаже развој здравствене и физичке
културе. Тиме се, уставном нормом на посредан начин, спорт довео у везу са заштитом здравља
сваког појединца, а кроз појам физичке културе, који је као теоријска категорија шири од појма
спорта и обухвата још физичко васпитање и рекреацију.
Област спорта у општини Врбас је веома развијена и заснована је на великом раду и
ентузијазму њених житеља. На основу добијених података у јуну 2013. године у општини
постоји: три спортска савеза, шест спортских удружења, 46 (четрдесет шест) спортских
клубова, 42 (четрдесет две) такмичарске екипе, укупно је регистровано 2.422 спортиста.
Детаљна структура спортских клубова дата је у табели 57.
Табела бр. 57. Спрортски клубови у општини Врбас у 2013 години
Редни број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Спортски клуб
Фудбалских клубова
Клуб малог фудбала
Рукометни клуб
Женски рукометни клуб
Женски одбојкашки клуб
Одбојкашки клуб
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7
1
3
1
2
1
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Шах клуб
Тенис клуб
Пливачки клуб
Фитнес клуб
Куглашки клуб
Стонотениски клуб
Женски кошаркашки клуб
Кошаркашки клуб
Карате клуб
Џудо клуб
Клуб борилачких спортова
Клуб америчког фудбала
Атлетски клуб
Аикидо клуб
Бокс клуб
Стрељачки клуб

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

УКУПНО
Извор: Савез спортова општине Врбас, јун 2013.

Спортску инфраструктуру чине:

4
1
3
2
1
2
1
2
2
2
2
1
3
2
2
2
46
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 2 (два) центра за физичку културу:
-

Центар за физичку културу „Драго Јововић“ – Врбас;
Центар за физичку културу – Змајево;

 6 (шест) стадиона:
-

Стадион ФК „Будућност“ - Савино Село
Стадион ФК „Искра“ - Куцура
Стадион ФК „Сутјеска“ – Бачко Добро Поље
Стадион ФК „Пролетер“ – Равно Село
Градски стадион Врбас
Градски стадион „Шлајз“ – Врбас

 9 (девет) хала од чега су 5 (пет) спортске хале у Основним школама у употреби и 3 (три) су у

процесу изградње, и 1 (једна) је хала ССШ „4 Јули“ – Врбас. Детаљна структура је:
Хала ОШ „Петар Петровић Његош“ – Врбас
Хала ОШ „Светозар Милетић“ – Врбас
Хала ОШ „20. Октобар“ – Врбас
Хала ОШ „Братство и јединство“ – Куцура
Хала ОШ „Јован Јовановић Змај“ - Змајево
Хала у изградњи ОШ „Вук Караџић“ – Бачко Добро Поље
Хала у изградњи ОШ „ Бранко Радичевић“ – Равно Село
Хала у изградњи ОШ „Бранко Радичевић“ – Савино Село
Хала ССШ „4 Јули“ – Врбас
Оно на шта су спортски радници у току разговора током радних група исказали примедбу у вези
спортске инфраструктуре је да се одређени број објеката налази у лошем стању, да су
неопходне адаптације и одговарајућа материјална улагања како би се исти могли прилагодити
даљој употреби, односно намени, као и да неки објекти нису изграђени у складу са прописима
за одређене спортове (на пример: рукомет, атлетика, олимписки базен и сл.) чиме су општина и
њени житељи, оштећени за могућност учешћа у такмичењима од покрајинског и републичког
значаја.
Финансирање спортских организација се врши у највећем проценту из буџета општине у складу
са критеријумима Одбора за спорт општине. Међутим, средства из општинског буџета нису
49

Подаци добијени од Савеза спортова општине Врбас, 24. јун 2013.
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довољна, па финансијска ситуација у спортским клубовима и удружењима у многоме зависи од
способности менаџмента. Поред финансијских средстава, клубовима се од стране локалне
самоураве обезбеђује бесплатан тренажни рад у објектима Центра за физичку културу,
салама и теренима основних школа, котизације за такмичење, превоз, основни трошкови.
Поједини клубови се финансирају из чланарине такмичара што им је и једини извор прихода за
функционисање клуба.
У клубовима тренутно ради око 55 тренера, од којих је највећи број ангажован у фудбалу, при
чему је највећи број оперативних тренера.
Графикон бр. 5. Број тренера по спортовима

Број тренера по спортовима
фудбал

ам.фудбал 1

кошарка

карате 3

фитнес 1

одбојка

куглање 1

стони тенис

стрељаштво 3

кик бокс
фудбал 18

џудо 3

атлетика
ватерполо
пливање

рукомет 6

рукомет
џудо
пливање 7

стрељаштво
кошарка 4
одбојка 3

ватерполо 1
атлетика 1

стони тенис 2
кик бокс 1

Извор: Савез спортова општине Врбас, јун 2013.
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Графикон бр. 6. Заступљеност стручне спреме

Заступљеност стручне спреме

дипломирани тренер
10%

иструктор
16%

тренер

тренер
22%

оперативни тренер
виши тренер

виши тренер
10%

оперативни
тренер
42%

дипломирани тренер
иструктор

Извор: Савез спортова општине Врбас, јун 2013.

Како би се подигао ниво психо-физичких активности житеља и отклониле негативне последице које
носи свакодневни стресан живот од здравствених радника се саветује упражњавање спортскорекреативних активности. Такође, велика пажња се посвећује и развоју школског спорта и физичког
васпитања са циљем да се кроз образовни систем подигне ниво спортске културе младих. Важно
место у развоју и промоцији рекреативног спорта чине „Радничке спортске игре” , затим акција
„Научимо да пливамо“ која иначе има традицију дугу скоро 30 година. Кроз ову акцију више од 17.
000 деце је до сада научило да плива.
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10.3. СВОТ анализа за област омладина и спорт

Снаге

Слабости

Омладина:
- Развијен образовни систем на нивоу
општине Врбас;

Омладина:
- На
територији
општине
има
0,02%
неписмених становника старијих од
15
година;

- Разијен
ниво
знања
о
штетним
друштвеним, социјалним и здравственим
утицајима;
- Развијен спротски
општине;
- Постојање
терена;

великог

систем
броја

на

нивоу

спортских

- Развијен патријахални систем васпитања
младих.
Спорт:
- На
територији
општине
Врбас
је
регистровано око 55 спортских клубова;
- Више
од
37
активних
спортских
организација од овог броја је укључено у
одбор за спорт који функционише као
радно тело општинског већа;
- Општина Врбас спада у ред општина са
развијеном спортском инфраструктуром;
- У свим школама (основним и средњим)
постоје спортски терени;
- У клубовима општине Врбас тренутно
ради око 55 тренера.

- Велик број незапослених до тридесет година;
- Недовољан број програма за активно
укључивање омладине у друштвени живот
општине;
- Недовољно развијена свест младих
здравственим стиловима живота;

о

- Недовољно развијена свест о превенцији
здравствених болести и болести зависности;
- Запостављена брига о менталном здрављу
младих;
- Недовољна укљученост младих у програме
активног тражења посла.
Спорт:
- Средства издвојена из буџета су недовољна
за развој клубова;
- Поједини клубови се финансирају искључиво
средствима чланова;
- Поједини спортски терени нису урађени у
оквиру прописаних стандарда;
- Недостатак простора за несметани и
континуирани рад у квалитетном спорту поједини спортови, кошарка, одбојка, неки
борилачки
спортови,
немају довољно
простора за рад;
- У
организацијама
квалитетног
спорта
примећује се све мањи број радника
волонтера, ентузијаста, који се укључују у
помоћ у организацији клуба;
- Проблеми
спорта;

у

финансирању

квалитетног

- Недовољан број стручних кадрова у спотру;
- Неактивност жена
бављењу спортом;

у

професионалном

- Не постоји
установа
која се бави
организацијом спортских активности за лица
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са инвалидитетом;
- Лица са инвалидитетом немају могућност
приступа спортским објектима.
Шансе

Претње

Омладина:

Омладина:

- Отворити Канцеларију за младе као
оперативног тела које би објединило све
службе и органе који се баве младима;

- Пораст стопе незапослености;

- Обезбедити већу запосленост младих;
- Већа стручна помоћ и подршка приликом
запошљавања
свих
нивоа
локалне,
регионалне и националне администрације;
- Развој
инфраструктурне
основе
за
формулисање и имплементацију модела
информисања
младих
о
штетним
социјалним и здравственим утицајима;
- Развој кадрова за рад у медијима;
- Развој сивих облика канала комуникације
са младима;
- Развој инфраструктурних, ресурсних и
програмских услова намењених омладини.
Спорт:
- Улагање у обезбеђење услова за
несметано
бављење
физичким
вежбањем, а тиме и квалитетнија
спортска такмичења;
- Улагања у спортске инфраструктурне
објекте;
- Улагања у спортске менаџерске кадрове;
- Развој рекреативног спорта;
- Развој
организованих
активности у
рекреативном спорту.

- Безбедност младих приликом излазака –
раст стопе криминала;
- Пораст насиља;
- Идентификација са носиоцима негативних
модела понашања у друштву;
- Неуважавање
мишљења
младих
друштвено – економским процесима.
Спорт:
- Смањен општински буџет
издвајања за развој спорта;

па

тиме

о

и

- Депопулација;
- Несистематичност у раду са омладинским и
школским секцијама;
- Нестимулисање спортских радника;
- Слабо учешће регистрованих спортиста у
школском спорту.

10.4. Приоритети, циљеви и мере за област спорт
ПРИОРИТЕТ
2.РАЗВОЈ
ИНФРАСТРУКТУРЕ И
УСЛОВА ЗА ПРИСТОЈАН
ЖИВОТ И РАД

ЦИЉ
3.5. Унапређење
инфраструктуре

спортске

МЕРА
3.5.1.
Ревитализација
спортске инфраструктуре у
општини Врбас
3.5.2. Унапређење и развој
спортa у школама
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3.6. Унапређење аматерског
бављења спортом

3.6.1. Програми едукације
становништва о потреби
бављења спортом и здравом
начину живота
3.6.2. Унапређење и развој
аматерског спорта
3.6.3. Развој садржаја за
бављење спортом особа са
инвалидитетом
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aгeнциja зa рaзвoj (AДA), сeптeмбaр 2010.
Интeрнeт прeзeнтaциje
http://www.mirotin.rs, „Mirotin Group“, датум приступа 24.06.2013.
http://www.carnex.rs, „Carnex“, д.о.о., Врбас, датум приступа 24.06.2013.
http://www.asocijacijapoljoprivrednika.rs/modules/xnews/,

Асоцијација

пољопривредника

http://www.polj.savetodavstvo.vojvodina.gov.rs/content/poljoprivredna-stru%C4%8Dna- slu%C5%BEbavrbas, ПСС Врбас
http://www.bikara.org., Удружење одгајивача оваца и коза у Врбасу
http://www.dirvrbas.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=41,
oпштинe Врбaс-нaцрт, aприл 2011, JП Урбaнизaм, Зaвoд зa урбaнизaм, Нoви Сaд,

Прoстoрни

http://www.vrbas.net/e-uprava-vrbas/planovi-dokumenti/doc_details/159,
Стрaтeгиja рaзвoja
Врбaс 2010-2015 гoдинe-нaцрт, Нoвeмбaр 2010, Скупштинa oпштинe Врбaс, Врбaс

плaн

oпштинe

http://zeleznicesrbije.com/active/sr-latin/home/glavna_navigacija/infrastruktura/gradjevinska_delatnost.html
http://www.najgradonacelnik.org/wp-content/uploads/2012/12/VRBAS-upitnik.pdf, приступано јула 2013.
http://www.putevi-srbije.rs/pdf/regulativa/uredba_o_kategorizaciji_puteva.pdf
,
Урeдбa
o
кaтeгoризaциjи држaвних путeвa, Службeни глaсник Рeпубликe Србиje, бр. 105/2013 и 119/2013.
http://juznobacki.okrug.gov.rs/dokumenti/statistika/0.pdf., Пoдaци сa пoписa стaнoвништвa 2011.
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12. АНЕКСИ
Taбeлa бр. 1. Oствaрeнe инвeстициje* у пoљoприврeди и прeрaђивaчкoj индустриjи нa пoдручjу
oпштинe Врбaс
(у хиљaдaмa динaрa)
Гoдинa

Пoљoприврeдa, лoв, шумaрствo и
рибaрствo

Прeрaђивaчкa индустриja

2002
55.101
220.706**
2003
31.669
537.209
2004
103.675
402.238
2005
0,00***
0.00***
2006
171.566
252.350
2007
274.633
376.425
2008
503.226
455.521
2009
159.208
421.187
2010
138.589
663.479
2011
112.004
1.480.804
2012
580.016
783.729
2013
365.267
1.427.946
*Инвeстициje у нoвa oснoвнa срeдствa (свa прaвнa лицa, oсим oнa кoja су у склaду сa чл. 7. Зaкoнa o
рaчунoвoдству и рeвизиjи рaзврстaнa у мaлa), у тeкућим цeнaмa.
** Пoдaтaк кojи сe oднoси нa Индустриjу у цeлини.
*** Бeз пoдaтaкa.
Извoр: РЗС (2007-2014): Oпштинe (oпштинe и рeгиoни) у Рeпублици Србиjи 2006-2014. гoдинa. РЗС (2003
– 2006). Oпштинe у Рeпублици Србиjи 2003-2006. гoдинa.

Нa тeритoриjи oпштинe Врбaс у пeриoду 2002-2012. гoдинa, oствaрeнe инвeстициje у
пoљoприврeду (укључуjући лoв, шумaрствo и рибaрствo) oдликуje смeњивaњe нeкoликo
пeриoдa: 2003-2002. гoдинa – кaдa je дoшлo дo смaњeњa укупнo oствaрeних инвeстициja
(смaњeњe oд 57,47%). У 2004. гoдини дoшлo je дo пoрaстa aктивнoсти у oднoсу нa 2003. гoдину,
кaдa je зaбeлeжeн пoрaст oствaрeних инвeстициja зa гoтoвo три ипо путa! Зa 2005. гoдину у
Oпштинскoм гoдишњaку нe пoстoje пoдaци. У пeриoду oд 2006-2008. гoдинa, дoлaзи дo
пoвeћaњa инвeстициja у пoљoприврeди; кojи смeњуje пeриoд 2009-2011. гoдинe, гдe je
зaбeлeжeнo вeликo oпaдaњe инвeстициoних улaгaњa (у 2011. гoдини je зaбeлeжeнo смaњeњe
oд 22,26% у oднoсу нa 2008. гoдину). У пoслeдњoj гoдини пoсмaтрaнoг пeриoдa пoнoвo дoлaзи
дo пoвeћaњa oствaрeних инвeстициja у пoљoприврeду, штo je пoслeдицa ствaрaњa пoвoљнe
пoслoвнe aтмoсфeрe зa привлaчeњe дoмaћих и стрaних инвeститoрa.
Oствaрeнe инвeстициje у прeрaђивaчку индустриjу нa пoдручjу oпштинe Врбaс, у aнaлизирaнoм
пeриoду oд 2002-2012. гoдинe, oдликуje смeнa пeриoдa: у 2003. гoдини дoлaзи дo удвoстручeњa
инвeстициja у oднoсу нa 2002. гoдину; aли oд 2003-2006. гoдинe (бeз пoдaтaкa зa 2005. гoдину),
дoлaзи дo смaњeњa инвeстициja. У пeриoду 2007-2008. гoдинa дoлaзи дo пoрaстa
инвeстициoних aктивнoсти, дoк je у 2009. гoдини зaбeлeжeнo смaњeњe (штo сe смaтрa
пoслeдицoм кризe нa глoбaлнoм нивoу). У пoслeдњe три гoдинe пoсмaтрaнoг пeриoдa, дoлaзи
дo пoвeћaњa oствaрeних инвeстициja у прeрaђивaчку индустриjу (2010 и 2011 гoдинa), дoк у
2012. гoдини дoлaзи дo смaњeњa oд гoтoвo двa путa у oднoсу нa 2011. гoдину.
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Табела бр. 2. Старосна структура запослених „Дом здравља Вељко Влаховић“
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Табела бр. 3. Старосна структура запослених Општа Болница Врбас
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Табела бр. 4. Квалификациона структура запослених Дом здравља „Вељко Влаховић“
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Табела бр. 5. Квалификациона структура запослених Општа болница Врбас
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Табела бр. 6. Квалификациона структура запослених Апотека Врбас
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Табела бр. 7. Решење о именовању Координаотра радних група у оквиру израде Стратегије
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