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Развој агроприрвреде општине Врбас 

 

 Сaжетак 

 
 Агропривреда и пољопривреда, заједно са прехрамбеном индустријом, чине 

окосницу развоја општине Врбас. Најважнији чинилац пољопривреде у општини Врбас 

је изузетно квалитетно земљиште. Поред квалитета земљишта изузетан утицај на развој 

пољопривреде и целокупне привреде има географски положај општине Врбас, која је 

смештена у срцу Бачке. Агроиндустрија настаје повезивањем пољопривреде и 

индустрије, док агробизнис подразумева интензивну производњу за тржиште.  

Прeхрaмбeнa индустриja je стуб индустриjскe прoизвoдњe Врбaсa, прeмa oбиму 

прoизвoдњe, прoизвoдним кaпaцитeтимa, прeпoзнaтљивoшћу брeндирaних прoизвoдa, 

брojу зaпoслeних и сл. Примaрнa пoљoприврeднa прoизвoдњa у oпштини Врбaс oбaвљa 

сe у сeктoру приврeдних друштaвa, зeмљoрaдничких зaдругa и пoрoдичних 

пoљoприврeдних гaздинстaвa.  

 Кључне речи: пољопривреда, агропривреда, развој, Врбас 

Development of agriculture in the municipality of Vrbas 

 Аbstract  

 Agriculture and agriculture, together with the food industry, form the backbone of the 

development of the municipality of Vrbas. The most important factor of agriculture in the 

municipality of Vrbas is extremely high quality land. In addition to the quality of the land, the 

geographical position of the municipality of Vrbas, which is located in the heart of Backa, has 

an exceptional influence on the development of agriculture and the entire economy. The agro-

industry is created by connecting agriculture and industry, while agribusiness implies 

intensive production for the market. The food industry is a pillar of the industrial production 

of Vrbas, according to the volume of production, production capacities, recognizability of 

branded products, number of employees, etc. Primary agricultural production in the 

municipality of Vrbas is performed in the sector of companies, agricultural cooperatives and 

family farms. 

 Keywords: agriculture, agriculture, development, Vrbas  
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1. Увод 

Општина Врбас  налази се у АП Војводини и припада  Јужнобачком округу. По 

подацима из 2004. године, Општина заузима површину од 376 km² (од чега на 

пољопривредну површину отпада 33.989 ha, а на шумску 124 ha) 

(http://www.vrbas.net/opstina-vrbas). Територија општине Врбас обухвата седам насеља: 

Врбас, Бачко Добро Поље, Змајево, Равно Село, Куцура, Савино Село и Косанчић. 

Граничи се са општинама Кула, Мали Иђош, Бачка Паланка, Оџаци, Србобран, 

Темерин, Бачки Петровац, као и са градом Нови Сад 

(http://www.agromedia.rs/opstine/vrbas-opstina). Центар општине чини град Врбас. 

Кроз територију општине Врбас пролази инфраструктурни коридор ауто-пута Е-75 који 

представља важну друмску везу Европе и Југозападне Азије и магистрална железничка 

пруга Београд-Суботица-Мађарска, којом се одвија јавни путнички и теретни 

железнички саобраћај европског значаја. Територију врбашке општине пресеца врло 

развијена мрежа канала који припадају хидросистему Дунав-Тиса-Дунав: Врбас-Бездан, 

Бечеј-Богојево и Савино Село-Нови Сад. Повољан саобраћајни положај ове општине 

чини је веома атрактивном за будућа инвестирања (http://investvrbas.com/invest/invest-

srb/52-opstina-vrbas). Географска локације Општине Врбас приказана је на слици 1. 

 

 

Слика 1. Географска локација општине Врбас 

1.1. Предмет и циљ истраживања 

Предмет истраживања овог рада је анализа агропривреде, односно целокупног 

агробизниса на територији општине Врбас. Агробизнис је нови појам који обухвата 

пољопривредну производњу у ужем и ширем смислу. Односи се на заједништво 

http://www.vrbas.net/opstina-vrbas
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снабдевања пољопривредне производње сировинама и материјалима, на производњу 

која из тога следи, као и на прераду, промет и продају. У пракси има три главна 

значења: синоним за пољопривреду, синоним за економику пољопривреде и синоним 

промењеном појму пољопривреде (агрокомплекс или агроиндустријски комплекс) 

(http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=884). 

Циљ рада је да се анализом стања и услова за пољопривредну производњу и 

прехрамбену индустрију, дође до релевантних основа за планирање развоја агробизниса 

општине Врбас, те да се добијени подаци искористе у сврху одређивања положаја 

агросектора, дефинисања стратешких циљева и формулисања правца развоја 

агробизниса ове општнне у наредном периоду.  

Истраживањем на територији општине Врбас обухваћена је анализа природних ресурса 

и услова, становништва, биљне и сточарске производње и агроиндустрије, односно 

приказана је расположивост природних ресурса и значај развоја пољопривредног 

сектора. Развој агропривреде је од изузетног значаја, јер доприноси развоју укупне 

пољопривреде и прехрамбене индустрије, развоју обновљивих извора енергије, 

очувању животне средине, ревитализацији села, већој запослености радно способног 

сеоског становништва, већем присуству и освајању тржишта и повећању квалитета 

робе и услуга (Марковић, 2004) и на тај начин доприноси свом основном циљу 

повећања животног стандарда локалног становништва. 



3 

 

1.2. Преглед литературе 

 

У фокусу овог рада је план развоја агропривреде једне општине, у овом случају 

општине Врбас. Проблемима анализе ресурса, производним и економским резултатима, 

SWOT анализом, као и осталим темама релевантним за овај рад баве се следећи аутори: 

 Новковић, Мутавџић, 2010 у раду обухватили су анализу расположивих 

капацитета (пољопривредно становништво, земљишни капацитети према начину 

коришћења, могућности наводњавања и основно стадо значајнијих врста стоке), 

производних параметара (површина, приноса и укупне производње) значајнијих 

ратарских и повртарских производа (кукуруз, пшеница, соја, сунцокрет, шећерна 

репа, пасуљ, кромпир) и сточарских производа (месо и млеко), као и услова и 

производних и економских резултата пољопривреде (Улога државног 

менаџмента у повећању конкурентности агропривреде Србије). 

 Новковић, Мутавџић, Иванишевић, Тешић, 2011 у раду анализирали су 

квантитативне промене у капацитетима и натуралним резултатима сточарске 

производње у Војводини у периоду од 2001-2009. године. На основу анализе, 

предвиђања и поређења производних параметара сточарства са Србијом и 

Мађарском, дата је оцена стања и перспективе развоја сточарства (Стање и 

перспективе развоја сточарства у Војводини). 

 Тешић-Миличић, 2011 је анализирала производне ресурсе и резултате у 

пољопривреди Војводине. Анализа је показала да су настале одређене промене у 

првој декади XXI века, у односу на последњу декаду XX века. Те промене се 

огледају у смањењу капацитета у свињарству, овчарству и живинарству и 

повећању у говедарству, те повећању интезивности производње и приноса 

ратарских усева  (Ресурси и производни резултати у пољопривреди Војводине – 

магистарска теза). 

 Томић, Шеварлић, 2010 – Одрживост агропривреде задругарства и руралних 

подручја (Аграрна и рурална политика у Србији). 
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 Закић, Стојановић, 2009 – Текст отвара низ проблемских подручја почев од 

самог поимања пољопривреде, преко последица транформације агросектора, до 

основних праваца реформисања аграрне политике или превођења секторског у 

територијални приступ развоју у коме примат добија интегрално посматрање 

активности руралне економије где је пољопривреда само једна од многих 

делатности руралног комплекса (Економика аграра). 

 Томић, Томић, 2011 – Аутори посебно стављају нагласак на укрупњавање 

пољопривредних поседа као фактора развоја фармерства. Примери развијених 

пољопривредних земаља указују на ефикасност фармеризације као економско – 

организационог облика пољопривредне производње (Производни потенцијали 

агропривреде Србије – фактор унапређења конкурентности). 

 Томић, 2008 – у раду су обрађена бројна поглавља као што су: пољопривреда у 

свету, перспективе развоја села, субјекти у пољопривреди, понуда-тражња-

трговина, макроекономска политика у пољопривреди итд. (Пољопривреда и село 

– идеје и иницијативе). 

 Цветковић, 1998 – SWOT обликовање и селекција стратегије: складан спој 

јачине и претњи (Економски сигнали, број 44). 

 Цветковић, 1998 – Стратегијски менаџмент – фактор пословног успеха 

предузећа у условима транзиције (Економски анали). 

 Церанић, 2003 се кроз тематику стратегијског менаџмента бави 

информационим системима за планирање као и новим приступима 

стратегијском менаџменту. Методе портфолија као и технике стратегијског 

менаџмента су детаљно разјашњене, уз преглед анализа које је могуће 

(пожељно) одрадити. 
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1.3. Радна хипотеза 

 

Приликом формулисања проблема и циља истраживања пошло се од следећих 

хипотеза: 

 да је потребно имати развојни план агрокомплекса Општине; 

 да се у изради плана морају применити и квантитативне и квалитативне методе 

истраживања; 

 да су примерене квантитативне методе дескриптивна статистика и 

екстраполација; 

 да је примерена квалитативна метода SWOT анализа; 

 да план развоја агрокомплекса општине мора да садржи: развојне циљеве, 

потребне инвестиционе пројекте, стратегију развоја, као и потребна финансијска 

средства за реализацију и њихове изворе. 

 

1.4. Метод рада и извори података 

 

За прикупљање података у оквиру овог рада примењене су квантитативне и 

квалитативне методе. 

Квантитативне методе базирају се на објективним, квалификованим чињеницама. У 

истраживању су коришћене статистичке методе и екстраполација тренда, што значи да 

су на основу података из претходних година (производња, принос, приход, расход) 

пројектоване величине за наредни период.  

За разлику од квантитативних метода, квалитативне методесе базирају на 

субјективном мишљењу појединца или групе. 
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На основу квантитативне и квалитативне анализе и оцене постојећег стања, дефинишу 

се развојни циљеви, инвестициони пројекти који су у функцији остварења циљева, 

потребна финансијска средства и њихови извори, као и начин, односно стратегија 

(акциони план за њихово остваривање). 

Дескриптивна статистика садржи методе и процедуре за презентовање и сумирање 

података. Сврха дескриптивне статистике је да помоћу неколико бројева опише 

значење података који стоје иза њих. Подаци се добијају на основу опсервација на 

скупу различитих случајева. Дескриптивна статистика је обично први корак у анализи 

података, а служи за описивање прикупљених података. Дескриптивна статистика 

обично претходи статистичком закључивању и предвиђању, али може бити и крајњи 

циљ статистичке анализе. Извођењем закључака се бави друго подручје статистике које 

се зове статистика закључивања. Најчешће коришћене процедуре у дескриптивној 

статистици су графичко и табеларно приказивање података и израчунавање мера 

централне тенденције и варијабилитета.  

На основу резултата квантитативне анализе и предвиђања, ради се квалитативна,  

SWOT анализа (логичким) методама – базирају се на субјективном мишљењу 

појединца или групе. Добро урађена SWOT анализа ће помоћи да се систем усресреди 

на своје снаге, коригује своје слабости, спремно се суочи са претњама умањујући 

њихово негативно дејство, и коначно да препозна и искористи све могућности које му 

се укажу. Анализа снага и слабости представља интерну анализу предузећа, док 

анализа могућности и опасности представља екстерну анализу тј. анализу околине у 

којој предузеће делује.  

Изворе података чини документација којом располаже општина и званични 

статистички извештаји  Републичког завода за статистику (Република Србија, 

Војводина и општина). Поред тога коришћене су и комплексне публикације123, као и 

подаци са релевантних веб сајтова везаних за  тематику овог рада. Анализа 

                                                             

1Општине и региони (2007 – 2014), Издавач: Републички завод за статистику 

2Попис становништва 2011. године, Издавач: Републички завод за статистику 

3Попис пољопривреде 2012. године, Издавач: Републички завод за статистику 
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истраживања обухвата временски период од 2008-2016. године, а предвиђања су за 

2018-2022. годину. 
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2. Резултати истраживања 

 

У оквиру резултата истраживања овог рада, анализирани су следећи ресурси oпштине 

Врбас: 

1) Анализа агропривреде  

2) Природни услови 

3) Становништво 

4) Биљна производња 

5) Сточарство 

6) Агроиндустрија 

7) Производни резултати 

8) Пројекције раста и развоја (2018-2022) 

9) План развоја агрокомплекса Општине (2018-2022) 

 

2.1. Анализа агропривреде 

 

Агропривреда и пољопривреда, заједно са прехрамбеном индустријом, чине окосницу 

развоја општине Врбас. Најважнији чинилац пољопривреде у општини Врбас је 

изузетно квалитетно земљиште. По квалитету земљиштa и обрадивих површина, којих 

у општини Врбас има око 37.600 хектара спадају у најплодније и најквалитетније у 

Европи. Чести и јаки ветрови, услед слабе пошумљености и недовољно развијених 

ветрозаштитних појасева, нарушавају састав земљишта и тиме негативно утичу на 

квалитет земље. Поред квалитета земљишта изузетан утицај на развој пољопривреде и 

целокупне привреде има географски положај општине Врбас, која је смештена у срцу 

Бачке. Врбас је веома добро повезан, са већим градским центрима, као потенцијалним 

великим потрошачима робе произведене у Врбасу и  веома развијеном саобраћајном 

инфраструктуром. 
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Пољопривредна производња заснована је на великим системима као што су 

''КАРНЕКС'' и ''САВА КОВАЧЕВИЋ'', у чијем се власништву налази преко 12.000 

условних грла (углавном свиње, говеда и овце), као и преко 7.200 хектара обрадиве 

површине. Поред тога што су велики примарни пољопривредни произвођачи, ове 

компаније имају и велике прерађивачке капацитете, поготово Карнекс.  

Поред ове две компаније значајне прерађивачке капацитете поседују и ''Витал'', 

фабрика шећера ''Бачка'' и ''Медела''. Карнексова производња се базира на преради меса 

и производњи месних прерађевина. Витал се бави производњом уља и биљних масти. 

Медела се бави кондиторском индустријом и производњом кекса. У АД ''Сава 

Ковачевић'', која је у власништву ''МИРОТИН'' групе, производе и прерађују млеко и 

млечне производе. Међутим, примарна производња у компанији ПП ''Сава Ковачевић'' 

АД је дорада семенске робе у њиховом дорадном центру. Семена из ове компаније 

одлазе и користе се широм света. Један део ''Миротин'' групе, тј. кукурузни млин 

Миротин-Тиса, је један од најбољих у Европи, у својој области пословања. Овде се 

мора споменути и предузеће ''НОВИ ТРАДИНГ'' из Змајева, које је власник предузећа 

АД ''ЗМАЈЕВО'' са укупно 600 hа обрадиве земље, од које је под системом за 

наводњавање 400 hа земље. У оквиру овог предузећа је и фарма товне јунади 

капацитета 600 грла. 

Производи поменутих предузећа су већ увелико афирмисани брендови. Због тога су 

Врбас назвали град брендова. У општини Врбас постоје још неколико препознатљивих 

производа, који би могли постати, такође, познати брендови, а то су између осталог, 

производи млекаре „ДАНА“, алкохолна пића „РАЈАЛ“, производи од меса и млека 

удружења „БИКАРА“ итд.  

С друге стране, развој ''Карнекса'' и АД ''Сава Ковачевић'' није пратио и развој малих 

пољопривредних предузећа. Приватизацијом АД ''Карнекс'' дошло је до престанка 

услужног това свиња, а то је био један од послова у којем је било ангажовано много 

породичних пољопривредних газдинстава. Велики проблем развоја пољопривреде у 

општини Врбас представља велики број ситних пољопривредних произвођача. У 

општини Врбас је регистровано 450 индивидуалних пољопривредних произвођача, чији 

број из године у годину расте, односно 2.545 регистрованих пољопривредних 
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газдинстава од којих око 1.500 обнавља регистрацију и који обрађују око 14.000 

хектара земље у приватном власништву. Велики је проблем што су мали произвођачи 

лоше информисани и веома тешко долазе до повољних и субвенционисаних кредита. 

Један од најважнијих задатака развоја пољопривреде општине Врбас је удруживање 

пољопривредника у струковна удружења и њихов заједнички наступ на тржишту 

(Стратегија одрживог развоја општине Врбас 2012-2020, 2015, Врбас). 

 

2.1.1. Природни услови 

 

Најзначајнији природни ресурс општине представља обрадиво земљиште које се 

простире на 37.600 hа, од чега пољопривредна површина заузима 33.989 hа, док 

површина земљишта под шумама износи само 124 hа. Од укупне пољопривредне 

површине у општини Врбас у просеку се обрађује око 33.789 hа. Од наведене површине 

на 32.497,5 hа се заснива производња меркантилних култура, а на површини од 1.292 hа 

производња семенских усева.  

Према структури земљишта, на подручју општине се простире преко 90% плодног 

земљишта, од чега се њиве налазе на 87%. Практично, друге категорије плодног 

земљишта се налазе на 3%, док преосталих 10% чини неплодно земљиште. Садржај 

хумуса у плодном земљишту је веома добар. Више од 3%  хумуса има преко 92% њива. 

Важнији ратарски усеви за општину Врбас представљају: кукуруз, пшеница, соја, 

шећерна репа, сунцокрет, јечам, луцерка, уљана репица, остало крмно биље, смеша 

трава и легуминоза. Под кукурузом је засејано највише површина 12.500 hа, под 

пшеницом 5.500 hа, сојом 7.500 hа, шећерном репом 2.500 hа, сунцокретом 1.300 hа, 

јечмом 1.000 hа луцерком 450 hа, уљаном репицом 400 hа и поврћем 898,5 hа. Остало 

крмно биље, смеше трава и легуминоза заступљене су са по 200 hа. Укупна засејана 

површина ратарских култура је 32.812 hа4. 

                                                             
4Потенцијали за производњу шумске биомасе за потребе града Врбаса У оквиру пројекта 

“Декарбонизација система даљинског грејања у Србији” Подржан од стране Амбасаде Финске у 

Београду, Мај, 2013. 
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Територија општине Врбас се простире на лесној заравни и лесној тераси. 

Најуочљивија висинска разлика је у пограничном делу према Кули, где лесна зараван 

доминира над лесном терасом одсеком висине 17 m. Укупна висинска рашчлањеност 

рељефа врбашке општине износи 24 m и креће се у распону од 80 - 104 m надморске 

висине. Најнижа тачка налази се на лесној тераси око каналисане Јегричке, односно на 

југу општине и износи 81 m, док се најистакнутија тачка налази на лесној заравни, 

односно на северу општине и износи 104 m. Значајну улогу за биљну производњу имају 

водени токови, које чини део хидросистема Дунав-Тиса-Дунав у укупној дужини од 39 

km и река Јегричка (Стратегија одрживог развоја општине Врбас 2012-2020, 2015, 

Врбас). 

Даља анализа  природних услова обухвата климу, земљиште и воде на територији 

општине Врбас. 

 

 2.1.1.1. Клима 

 

Подручје општине Врбас карактерише оштра континентална клима са дугим, топлим и 

сувим летима, а хладним, оштрим и такође дугим зимама. Пролеће и јесен су слабије 

изражени. Оваква клима је последица положаја општине Врбас, која се налази у 

дубокој унутрашњости континента. Средња јулска температура износи 27,1°C, а средња 

јануарска -1,8°C. Средња годишња температура износи 10,8°C, што је за 0,2°C ниже од 

средње годишње температуре Војводине (Регионални план управљања отпадом за Град 

Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, 

Темерин и Врбас, 2011). 

Најчешћи ветрови у региону су северац, западни ветар, јужни ветар и кошава. У летњем 

периоду могућа је појава олујног ветра. Ветар има велики утицај на климу овог 

простора, а самим тим и на органски свет и на многе људске активности. Највећу 

средњу брзину има југо-источни ветар, а она износи 3,34 m/s у просеку.  
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Средишњи годишњи број дана са јаким ветровима износи 34,9. Просечна годишња 

количина падавина износи 559 mm. Дани са средњом дневном облачношћу мањом од 

20% рачунају се у ведре дане. Средњи годишњи број ведрих дана за општину Врбас 

износи 57,6, а годишња облачност 59% (Регионални план управљања отпадом за Град 

Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, 

Темерин и Врбас, 2011). 

2.1.1.2. Земљиште 

 

Структура земљишних површина општине Врбас према катастарској класификацији 

приказује да плодно земљиште обухвата 90,1%. Највећи проценат плодног земљишта 

заузимају њиве са 87% док све остале категорије плодног земљишта заузимају осталих 

3% територије и 10% неплодно земљиште. На слици 1. приказана је структура 

земљишта на територији општине Врбас (Стратегија развоја општине ВРБАС 2010. – 

2015. године, стр. 6). 

 

 

 

 

 

Слика 2. Структура земљишта 

Анализа земљишта на територији општине Врбас обухвата педолошки састав 

земљишта, пољопривредно земљиште и шумско земљиште. 

Педолошки састав земљишта 

Тло на територији општини Врбас, према свом педолошком саставу, представља 

најплоднију врсту земљишта. Са тог аспекта у општини преовлађују следеће врсте 

земљишта: чернозем карбонатни, чернозем карбонатни на лесном платоу, чернозем са 
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знацима оголевања у лесу, ливадска црница карбонатна на лесној тераси, заслањена 

ливадска црница, ливадска црница са зрнцима заслањивања, ритска црница карбонатна 

заслањена и солончак (ЛЕАП, 2005). 

Пољопривредно земљиште  

Подручје општине Врбас одликује се изузетно повољним природним условима. Удео 

обрадивог земљишта у укупној површини износи око 90,07%, а ораничних 87,40%. 

Највише ораница, у односу на укупну величину катастарске општине, налази се у К.О. 

(Катастарска општина) Врбас, а најмање у К.О. Савино Село. Агроеколошки услови у 

општини Врбас 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 (Просторни план општине Врбас, 2011., стр. 5). 

Пoдaци o пoљoприврeднoм зeмљишту пo катастарским општинама (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 ha 

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 (табела 

1). 
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Табела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта по КО (2013.година) 

Катастарска општина Обрадиво 

пољопривредно 

земљиште 

Пашњаци Остало 

земљиште 

Укупно 

(у hа) 

Врбас 8.355,2 62,4 97,4 8.515,0 

Врбас град 328,8 37,2 - 366,0 

Куцура 5.242,3 6,3 - 5.248,6 

Савино село  3.097,2 62,1 0,2 3.159,6 

Косанчић 209,1 145,9 - 2.238,1 

Бачко Добро Поље 3.796,6 34,3 - 3.830,9 

Змајево  5.185,3 26,4 - 5.211,7 

Равно Село  5.013,7 26,2 4,2 5.044,1 

Извор података: Републички геодетски завод , Служба за катастар непокретности Врбас, интерни подаци 

за 2013. 

Према интерним подацима РГЗ Службе за катастар непокретности Врбас, посматрано 

по осам катастарских општина, 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 (Стратегија одрживог развоја општине Врбас 2014 – 2020., 2015., стр. 

12). 
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Табела 2. Сруктура обрадивог пољопривредног земљишта по КО, 2013. 

Катастарска општина Обрадиво пољопривредно земљиште, ха 

Њиве Вртови  Воћњаци Виногради Ливаде Укупно 

Врбас 8.293,6 - 14,1 4,6 42,8 8.355,2 

Врбас град 262,5 - 10,0 3,2 52,1 328,8 

Куцура 5.225,3 - - - 17,0 5.242,3 

Савино село  3.059,2 - 5,0 0,6 32,4 3.097,2 

Косанчић - - - - - - 

Бачко Добро Поље 3.762,8 - 33,8 - 0,1 3.796,6 

Змајево  5.145,7 - 6,5 0,2 32,9 5.185,3 

Равно Село  4.991,0 - 22,5 0,2 - 5.013,7 

Укупно 32.727,6 - 106,9 9,4 267,3 33.111,1 

Извор података: Републички геодетски завод , Служба за катастар непокретности Врбас, интерни подаци 

за 2013. 

Шумско земљиште  

Генерално посматрано, читаво подручје општине је изразито оскудно шумским 

површинама. Тако је шумовитост Јужнобачког региона незнатно мања (8,22%) од исте 

за АП Војводину, а шумовитост општине Врбас свега 1,22%. Шумско земљиште 

пренамењено је у корист пољопривредног земљишта, па  је неопходно покренути 

процес пошумљавања на свим локацијама где је то могуће (депресије, пољопривредно 

земљиште лошег квалитета и др) (Стратегија одрживиог развоја општине Врбас 2014 – 

2020., 2015., стр. 12). 

2.1.1.3. Воде 

 

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 

(Локални план управљања отпадом за општину Врбас , 2011, стр. 13). На територији 

општине Врбас значајне су подземне, површинске и термоминералне воде.  
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Подземне воде 

У општини Врбас пољопривредна производња, биљни свет и снабдевање становништва 

пијаћом водом, било би потпуно искључено да није подземних вода. На овој територији 

су присутна два типа подземних вода, плитке - фреатска издан и дубље -артершке. На 

подручју Бачке, као и у општини Врбас, фреатске подземне воде су на мањој дубини и 

као такве присутне су са два бунара, пијезометра, један плићи, на лесној тераси, а 

други, дубљи на Телечкој. Артершке издани, које се налазе између два непропусна 

слоја земљишта се користе за водоснабдевање општине Врбас. За јавно водоснабдевање 

користе се дубоки бунари дубине 115 и 154 m. Поједина места општине користе 

субартеријске бунаре дубине 120-200 m (Локални еколошки акциони план општине 

Врбас, 2005, стр. 17). 

Површинске воде 

Територију општине Врбас пресеца веома развијена мрежа канала који припадају 

хидросистему Дунав-Тиса-Дунав, затим река Јегричка која протиче кроз јужни део 

општине, а присутан је и већи број језера. Канали који протичу кроз општину Врбас су: 

Врбас-Бездан, Бечеј-Богојево, Савино Село-Нови Сад, Косанчић-Мали Стапар. 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 (Стратегија одрживог развоја општине Врбас 2014 – 2020., 2015., стр. 76). 
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Табела 3. Канали који протичу кроз општину Врбас и њихова дужина 

Назив канала Укупна дужина (km) Дужина кроз општину Врбас (km) 

Врбас – Бездан 80,9 12,7 

Бечеј - Богојево  90 21 

Савино Село - Нови Сад 39,1 2 

Косанчић - Мали Стапар 21,1 3,7 

Извор: ЛЕАП (2005) 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: Локални план управљања отпадом за општини Врбас, 2011. 

 

Осим канала ОКМ (Основне каналске мреже), на општинској територији постоји низ 

мањих канала другог, трећег и четвртог реда. Из ових канала се вода најчешће 

гравитационо и уз помоћ црпки пушта или пребацује у канале вишег реда све до канала 

ОКМ. На овај начин се спушта ниво подземних вода, како би се спречила ерозија 

земљишта. Осим одводњавања иста каналска мрежа омогућава и наводњавање које је 

од вишеструког значаја у сушним периодима. Од мелиоративних канала протежу се: 

Десна и Лева Делта I/64 и канали К3,VI А I-5, I-16 i S-3 (Локални еколошки и акциони 

план општине Врбас, 2005., стр. 20). 
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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 (Стратегија oдрживoг рaзвoja oпштинe Врбaс 2014 – 2020. гoдинe, 

2015., стр. 77). Постоји могућност да се у будућности економично искористи топлотна 

енергија тих вода. Зависно од физичко-хемијских и геотермалних одлика, те воде би 

могле бити употребљиве у пољопривреди за загревање стакленика, у индустрији као 

технолошка вода, у балнеотерапији и спортско-туристичким центрима,а зависно од 

количине, могле би се користити и за загревање живинарских и сточарских фарми, и 

осталих објеката (Локални план управљања отпадом за општину Врбас, 2011., стр. 10). 

 

2.2. Становништво 

 

Број становника општине Врбас повећавао се у периоду 1948-2002. за 8.705 или за 

23,4%. Према попису из 2002. године на територији Општине живело је 45.852 

становника, што је око 2,3 % становништва Војводине, односно 0,6% становништва 

Републике Србије. На основу података Републичког завода за статистику из јуна 2006. 

године, процењени број становника у општини Врбас износио је 44.570. Међутим, 

према последњем попису становништва из 2011. године, приметан је пад броја 

становника, (42.092). Популација општине Врбас имала је константан пораст у периоду 

1948-2002. године и то захваљујући порасту становништва Врбаса, док су остала 

насеља у Општини, осим Бачког Доброг Поља, које је остварило минималан раст, 

имала мањи или већи пад броја становника. Код већине насеља пад броја становника 

присутан је почев од пописа 1971. године. Пад броја становника у насељима последица 

је негативног миграционог салда и негативног природног прираштаја.  
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Табела 4. Упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002 и 

2011. године 

  Упоредни преглед броја становника  

Година 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

Општина Врбас 37.174 37.614 42.853 43.490 45.756 46.405 45.852 42.092 

Градска 14.837 15.470 19.316 22.496 25.143 25.858 25.907 24.112 

Остала 22.337 22.144 23.537 20.994 20.613 20.547 19.945 17.980 

Извор: Републички завод за статистику у Републици Србији, Попис становништва 2011. године 

Табела 5. Промена броја становника по годинама у општини Врбас 

Година пописа Укупан број 

становника  

Промена броја становника 

1948 37.174 - 

1953 37.614 440 

1961 42.853 5.239 

1971 43.490 637 

1981 45.756 2.266 

1991 46.405 649 

2002 45.852 -553 

2011 42.092 -3.760 

 

Према попису становништва РЗС5 из 2011. године у општини Врбас има 42.092 

становника као што је приказано у табели 5. Од укупног броја становника 20.432 чине 

мушкарци, а 21.660 жене (Табела 6.), У односу на попис из 2002. године број 

становника у 2011. години мањи је 3.760 односно за -8,2%.   Према подацима РЗС број 

становника у 2013. години износи 41.378 становника и показује тенденцију даљег пада 

броја становника у општини Врбас. 

                                                             
5 Републички завод за статистику у Републици Србији, Попис становништва 2011. године 
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 Графикон 1. Стопа промене броја становника према пописима 1948-2011.  

Структура стaновништва према полу по насељима у општини Врбас 

Табела 6. Структура становништва према полу по насељима у општини Врбас 

 

Насеље 

 

Мушкарци 

 

Жене 

 

Укупно 

 

Бачко Добро Поље 1.777 1.764 3.541 

Врбас  11.528 12.584 24.112 

Змајево 1.946 1.980 3.926 

Косанчић 51 50 101 

Куцура 2.171 2.177 4.348 

Равно Село 1.507 1.600 3.107 

Савино Село 1.452 1.505 2.957 

Укупно општина Врбас 20.432 21.660 42.092 

Извор: Попис становништва, домаћинстава и становау Републици Србији 2011.6 

                                                             
6http://popis2011.stat.rs/?page_id=2162 

http://popis2011.stat.rs/?page_id=2162
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Подаци из табеле 6. односе се на стуктуру становништва према полу у насељима на 

територији општине Врбас показују да жене чине већу популацију, 51,46% од укупног 

броја становника општине. 

Старосна структура становништва 

Табела 7. Структура становништва према старости  у општини Врбас  

 

Пол 

 

0-14 

 

15-29 

 

30-59 

 

60-84 

 

85 и више 

Радни контигент  

15-64 

Просечна 

старост 

Мушкарци  3.359 4.370 8.803 3.789 111 14.504 38,9 

Жене 3.143 3.993 8.922 5.304 298 14.490 42,5 

Укупно 6.502 8.363 17.725 9.093 409 28.994 40,8 

Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2011. 

(http://popis2011.stat.rs/?page_id=2162) 

Подаци приказани у табели 7. показују да је највеће учешће становништа од 30 до 59 

година, што представља позитивне импликације на могућности развоја општине Врбас. 

У табели је приказана и ставка радни контигент становништва, на основу које смо 

добили податак о броју становника који су способни за рад. Добијени подаци указују 

нам да је учешће групе радно-способног становништва високо и да износи 28.994 

становника односно 68,88% од укупног броја становника општине Врбас. 
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Табела 8. Старосна структура становништва у насељима на територији општине 

Врбас 

Насеље 

 

0-14 15-29 30-59 60-84 85 и 

више 

Радни контигент 

15-64  

Просечна 

старост 

Бачко Добро Поље 475 779 1.486 763 38 2.536 41,3 

Врбас 3.785 4.675 10.176 5.269 207 16.534 40,7 

Змајево 555 759 1.662 917 33 2.678 42,1 

Косанчић 18 16 40 26 1 64 42,7 

Куцура 756 850 1.788 902 52 2.937 39,8 

Равно Село 480 630 1.310 640 47 2.153 40,9 

Савино Село 433 654 1.263 576 31 2.092 40,4 

Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2011. 

(http://popis2011.stat.rs/?page_id=2162) 

Анализом података из табеле 8. добили смо податке о старосној структури 

становништва, о броју радно способног становништва и о просечној старости 

становника по насељима на територији општине Врбас. Најстарију групу становника, 

према просечној старости, има насеље Косанчић што износи 42,7 година, док је 

најмлађа група становника у насељу Куцура где просек година износи 39,8.  

На територији општине Врбас број младих се константно смањује па је тако у односу 

на попис и 2002. године у 2011. години број младих опао у свим старосним 

категоријама. У табели 9. приказани су подаци према пописима.  
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Табела 9. Упоредни подаци о попису младих из општине Врбас 2002. и 2011. године 

према полу и у односу на удео у укупном становништву 

 

 

 

Категорије 

Попис 2002. Попис 2011. 

 

 

Број  

 

 

Удео у укупном 

становништву (%) 

 

 

Број  

 

 

Удео у укупном 

становништву 

(%) 

Укупно  Укупно  45.852 100 42.092 100 

Мушко  22.113 48,27 20.432 48,54 

Женско  23.739 81,77 21.660 54,46 

15-19 Укупно  3.455 7,54 2.636 6,26 

Мушко  1.791 3,91 1.375 3,27 

Женско  1.664 3,63 1.261 2,99 

20-24 Укупно  3.502 7,64 2.776 6,59 

Мушко  1.771 3,86 1.420 3,38 

Женско  1.731 3,78 1.356 3,22 

25-29 Укупно  3.158 6,89 2.951 7,01 

Мушко  1.645 3,59 1.575 3,74 

Женско  1.513 3,29 1.376 3,27 

Извор: https://www.paragraf.rs/opstinska-glasila/vrbas/vrbas_pdf/vrbas-37-2017.pdf 

Структура становништва према националној припадности  

Структура становништва према националној припадности на подручју општине Врбас 

је изразито мултиетничка. Општина Врбас је једина општина у Републици Србији која 

је у свакој понуђеној рубрици за попис становништва по националној припадности, 

могла уписати барем по једног свог грађанина (http://www.vrbas.net/opstina-

vrbas/drustvo/450-popis-stanovnistva-vrbas). Од укупног броја становништва у врбашкој 

општини (42.092), Срби чине 23.251 становника,  Албанци 48, Бошњаци 7, Бугари 13,  

Буњевци 15, Власи 170, Мађари 2.464, Македонци 149, Муслимани 112, Немци 121, 

Роми 355, Румуни 5, Руси 46, Русини 3.375, Словаци 286, Словенци 35, Украјинци 836, 

Хрвати 549, Црногорци 7.353 и остали 226. Број становника који се приликом пописа 

нису изјаснили о националној припадности је 2.066, према регионалној припадности 

https://www.paragraf.rs/opstinska-glasila/vrbas/vrbas_pdf/vrbas-37-2017.pdf
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изјаснило се 452 становника, док је национална припадност 158 становника непозната 

(http://juznobacki.okrug.gov.rs/sr/vrbas_statistika.php) 

Од укупног броја анализираног становништва на територији општине Врбас,  највеће је 

учешће оних који имају средњу стручну спрему и износи 20.352 становника односно 

57,2%.  Док високо образовање на подручју општине обухвата свега 8% од укупног 

броја анализираног становништва. При томе можемо уочити да предност има женска 

популација и износи 54,8% од укупног броја становника са високим образовањем.  

Табела 10. Структура становништва општине Врбас према полу и стручној спреми, 

2011. 

Пол Мушкарци Жене  Укупно Учешће % 

Без школске спреме 142 631 773 2,2 

Непотпуно основно образовање 815 2.133 2.948 8,3 

Основно образовање  3.073 4.050 7.123 20,0 

Средње образовање 10.979 9.373 20.352 57,2 

Више образовање 735 728 1.463 4,1 

Високо образовање  1.281 1.553 2.834 8,0 

Непознато  48 49 97 0,3 

Укупно 17.073 18.517 35.590 100,0 

Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2011. 

(http://popis2011.stat.rs/?page_id=2162) 

Број домаћинстава 

Број домаћинстава општине Врбас растао је брже од пораста укупног броја становника, 

што је последица друштвено-економских промена које су условиле раслојавање 

породица и смањивање просечне величине домаћинства. Према упоредним пописима 

по годинама од 1948-2002. године можемо видети како је број домаћинстава растао. 
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Табела 11. Раст броја домаћинстава према годинама пописа и њихова просечна 

величина 

Година пописа Број домаћинстава Просечна величина 

1948 9,391 3,96 

1953 9,667 3,89 

1961 12,314 3,4 

1971 12,727 3,42 

1981 13,738 3,33 

1991 14,403 3,22 

2002 14,818 3,09 

Извор: Стратегија развоја општине ВРБАС 2010. – 2015. године 

Табела 12. Број домаћинстава и чланова у насељима на територији општине Врбас, 

2011. 

Насеља Површина km²  

 

Број домаћинстава Број чланова  по 

домаћинству 

Врбас 107 8.098 3 

Бачко Добро Поље  58 1.087 3 

Змајево 40 1.341 3 

Косанчић / 47 2 

Куцура 58 1.499 3 

Равно Село 53 1.014 3 

Савино Село  62 939 3 

Извор: Републички завод за статистику, 2011. 

Према приказаним подацима, највећи број домаћинстава у општини Врбас има град 

Врбас који износи 8.098, док је најмањи број домаћинстава у насељу Косанчић, који 

броји свега 47 домаћинстава. Насељена места општине Врбас остварила су у 

претходном периоду промене у структури становништва по делатностима, али су те 

промене првенствено последица запошљавања становништва у неаграрним 

делатностима у Врбасу и у Новом Саду.  
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2.3. Биљна производња 

У насељеним местима општине није се развила привреда која би у већој мери 

запошљавала радно способно становништво. Услед значајних разлика у нивоу 

развијености између Врбаса и насељених места, односно великих неравномерности у 

развоју, неопходно је развој насеља општине Врбас усмеравати применом модела 

уравнотеженог развоја, уз претходну примену модела децентрализоване концентрације. 

Наведени модели треба се примењују уз уважавање специфичности насељених места 

(популациона величина насеља, производна оријентација, међусобне интеракције, 

величина гравитационог подручја, подела функција и др.) 

(http://urbanizam.vrbas.net/planska/PP_OPSTINE_VRBAS_TEKST.pdf). 

Табела 13. Број запослених по секторима делатности (просек за 2012. годину) 

Делатност Број запослених  

Пољопривреда, шумарство и рибарство  411 

Прерађивачка индустрија 2197 

Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром 104 

Снабдевање водом и управљање отпадним водама 237 

Грађевинарство 36 

Трговина на велико и мало  1039 

Саобраћај и складиштење  345 

Услуге смештаја и исхране 84 

Информисање и комуникације 82 

Финансијске делатности и делатности осигурања  57 

Пословање некретнинама  11 

Стручне, научне, иновавионе и техничке делатности 130 

Административне и помоћне услужне делатности 41 

Државна управа и обавезно социјално осигурање 248 

Образовање  897 

Здравствена и социјална заштита 915 

Уметност, забава и рекреација 11 

Остале услужне делатности 30 

Укупно 6977 

Извор: Јужнобачки управни округ, Врбас – статистика 
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Подаци према броју запослених по секторима делатности показују да је највећи број 

запослених у сектору прерађивачке индустрије (2197), трговине на велико и мало 

(1039), здравствене и социјалне заштите (915) и у сектору образовања (897). Најмањи 

број запослених је у сектору уметности, забаве и рекреације (11), што упућује да овај 

сектор треба унапредити и развијати, како би се повећао број запослених, што би 

свакако утицало и на развој саме општине и насеља.  

У oпштини Врбaс дoминирa рaтaрскa прoизвoдњa. Прeмa пoдaцимa Пoписa 

пoљoприврeдe 2012, у структури oрaницa и бaштa (чиja пoвршинa изнoси 28.350 ha) 

дoминирa прoизвoдњa житa (пoсeбнo кукурузa), зaтим слeди прoизвoдњa индустриjскoг 

биљa (дoминирa прoизвoдњa сoje) и шeћeрнe рeпe. 

Табела 14. Дoминaнтни усeви у структури oрaницa и бaштa у oпштини Врбaс, 2012. 

Врсте усева  Површина, у hа Учешће у структури ораница и башта, у % 

Жита 16.816 59,3 

Кукуруз 10.832 38,2 

Пшеница и спелта 4.998 17,6 

Индустријско биље¹ 5.366 18,9 

Соја 3.951 13,9 

Сунцокрет 1.080 3,8 

Шећерна репа 4.654 16,4 

Извор: Пољопривреда у Србији: Попис пољопривреде 2012. књига 1, РСЗ Србије 2013. 

У индустриjскo биљe спaдa: дувaн, хмeљ, уљaнa рeпицa, уљaнa тиквa, сунцoкрeт, сoja, 

лeкoвитo и aрoмaтичнo биљe и oстaлo индустриjскo биљe. 

Пoвртaрскa, вoћaрскa и винoгрaдaрскa прoизвoдњa нeдoвoљнo je зaступљeнa у 

структури пoљoприврeднe прoизвoдњe oпштинe Врбaс. Прeмa пoдaцимa сa сaстaнaкa 

рaдних 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 (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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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 ПСС7 „Врбaс“, вoћaрствo у Oпштини ниje 

знaчajнo рaзвиjeнo, нeмa трaдициjу, a зaсaди су мaли (oд 50 aри дo 1 ha). 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. 

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. Винoгрaдaрствo 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. Нa имaњимa пoрoдичних 

пoљoприврeдних гaздинстaвa вoћњaци су углaвнoм мaлe пoвршинe (дo 1 ha), 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 

                                                             
7Пољопривредна саветодавна служба АП Војводина 
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ha (пo свaкoj култури), a зaсaди дуњe и шљивa нa пo oкo 2,25 ha. Сви зaсaди вoћa 

су нa пoдручjу КO Врбaс, 

2) Индустриja мeсa „Carnex “, д.o.o., Врбaс. Oвo прeдузeћe имa вoћњaкe нa 72 ha: 

49 ha су зaсaди jaбукe, 19 ha вишaњa, a oстaтaк (1-2 ha) су зaсaди шљивe и 

кajсиje. Вoћњaци су лoцирaни у КO: Рaвнo Сeлo, Бaчкo Дoбрo Пoљe  и  

3)  OЗЗ „Castro-cop“, Кулпин, имa зaсaдe jaбукe у КO Рaвнo Сeлo. 

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). 

 

2.4. Сточарство 

 

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 
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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 (Стратегија одрживог развоја општине Врба 

2012-2020. године, стр. 104). У oквиру стoчaрствa, зaступљeнo je: свињaрствo, 

гoвeдaрствo, живинaрствo и oвчaрствo, a aнaлизa стoчaрскe прoизвoдњe зaснивa сe нa 

пoдaцимa дoбиjeним из ПСС „Врбaс“8. 

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. 

Табела 15. Број уматичних грла говеда у општини Врбас, 2013. 

Врсте 

уматичених 

грла 

Породична 

пољопривредна 

газдинства 

"Сава Ковачевић" а.д. Врбас "Novi trading" а.д. 

Змајево 

Укупно 

Краве 372 848 - 1220 

Јунице 169 484 - 653 

Телад 350 200 - 550 

Товна јунад 450 720 150 1320 

Извор: Интерни подаци ПСС „Врбас“. 

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. 

 

 

                                                             
8 Aнкeтнo истрaживaњe у фoрми интeрвуja сa зaпoслeнимa у ПСС „Врбaс“, 15.06.2013. 



31 

 

Табела 16.Број умaтичних грлa свињa у општини Врбас, 2013. 

Врсте 

уматичених 

грла свиња 

Породична 

пољопривредна 

газдинства 

"Карнекс" д.о.о. 

Врбас 

"Супер микс плус" д.о.о. 

Куцура 

Укупно 

Крмаче 60 4100 - 4160 

Назимице 40 2000 - 2040 

Товљеници 1300 35000 3000 39300 

Нерасови - 63 - 63 

Извор: Интерни подаци ПСС „Врбас“. 

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. 

Табела 17. Број уматичених грла оваца у општини Врбас, 2013. 

Врсте уматичених грла 

оваца 

Породична пољопривредна 

газдинства 

Укупно 

Овце 1250 1250 

Шиљежице 500 500 

Извор: Интерни подаци ПСС „Врбас“. 

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:  
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 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 

(Стратегија одрживог развоја општине Врбас 2012-2020, 2015). 

 

 

2.5. Агроиндустрија 

 

Агроиндустрија настаје повезивањем пољопривреде и индустрије, док агробизнис 

подразумева интензивну производњу за тржиште. Агроиндустрија, према 

класификацији делатности, представља предсектор производње прехрамбених 

производа, пића и дувана. У овај сегмент укључена је и трговина, односно маркетинг и 

промет пољопривредних-прехрамбених производа. Овом сектору припадају и 

угоститељство и велики потрошачи хране. У агроиндустријски комплекс укључују се и 

финансијске институције, саветодавна служба и научно-истраживачке организације у 

пољопривреди. 

Прeхрaмбeнa индустриja je стуб индустриjскe прoизвoдњe Врбaсa, прeмa oбиму 

прoизвoдњe, прoизвoдним кaпaцитeтимa, прeпoзнaтљивoшћу брeндирaних прoизвoдa, 

брojу зaпoслeних и сл. 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.  

Нajзнaчajниja приврeднa друштвa у oблaсти примaрнe пoљoприврeднe прoизвoдњe у 

oпштини су (Стратегија одрживог развоја општине Врбас 2012-2020, 2015, 106-108): 
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 Пољопривредно предузеће „Сaвa Кoвaчeвић“ а.д. Врбас 

Пољопривредно предузеће „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 „Mирoтин“, д.o.o. из Врбaсa пoстaлa je вeћински влaсник 

кaпитaлa oвoг прeдузeћa. ПП „Сaвa Кoвaчeвић“, a.д., Врбaс рaспoлaжe сa oкo 3.837 хa 

зeмљиштa у сoпствeнoм влaсништву и oкo 860 ha 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, шeћeрнa 

рeпa. У oквиру прeдузeћa „Сaвa Кoвaчeвић“, a.д., пoслуje и млeкaрa „Дaнa“. 

 „Carnex“, д.o.o., Врбaс 

„Carnex“, д.o.o., Врбaс 40 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):  

1) ПЦ „Биљнa прoизвoдњa“ oбухвaтa oкo 4.700 ha 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 
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мнoгe другe прикључнe мaшинe). У oргaнизaциjи пoслoвaњa „Carnex“ сe 

рукoвoди дoбрoм пoљoприврeднoм прaксoм;  

2) 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 t) 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; 

3) 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 t. 

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; 

4) 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.; 

5) ПЦ „Индустриja мeсa“. Овај ПЦ чини производња више од 100 различитих 

месних прерађевина врхунског квалитета уз годишњи обим производње од 

18.000 тона. 

Земљорадничке задруге на територији општине Врбас 

У oпштини Врбaс пoстojao je вeлики брoj зeмљoрaдничких зaдругa (скраћено ЗЗ) 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 
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рaзвиjeн сeгмeнт зaдругaрствa, пoсeбнo у oднoсу нa рeгиoн Шумaдиje и Зaпaднe Србиje 

и рeгиoн Jужнe и Истoчнe Србиje. Нeкoликo зaдругa у oпштини Врбaс или oкoлним 

oпштинaмa вeoмa успeшнo рaди, кao нa примeр (Стратегија одрживог развоја општине 

Врбас 2012-2020, 2015, 109): 

 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 кoопeрaнaтa 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 
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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 то су: 

 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 ha), кoje сe трeнутнo 

издaje у зaкуп кao држaвнo пoљoприврeднo зeмљиштe. Зaдругa имa пет 

зaпoслeних рaдника.  

 ЗЗ „Agromix “, Сaвинo Сeлo. 

Пoрeд oвих зaдругa, у oпштини Врбaс пoслуje и jeдaн брoj рeлaтивнo нoвих зaдругa, 

кoje су нaпoчeтку пoслoвaњa и oствaруjу рeлaтивнo скрoмну врeднoст прoмeтa. 

Meђутим, oвe зaдругe тeку 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 

ha пoљoприврeднoг зeмљиштa у сoпствeнoм влaсништву. 

Породична пољопривредна газдинства 

Прeмa Зaкoну o пoљoприврeди и рурaлoм рaзвojу Р. Србиje (Закон о пољопривреди и 

руралном развоју, Службени гласник Р. Србије број 41/2009), 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 



37 

 

(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.) (Стратегија одрживог развоја општине Врбас 

2012-2020, 2015, 110). 

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. Нajвишe рeгистрoвaних пoрoдичних 

пoљoприврeдних гaздинстaвa je у КO Врбaс и КO Куцурa. 

 

2.5.1. Производни резултати 

 

2.5.1.1.  Приноси и производња важнијих повртарских и ратарских усева 

Површине и приноси најважнијих ратарских производа у периоду 2008 – 2016. год. 

приказани су у наредним табелама. 
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Табела 18. Површине и приноси најзаступљенијих ратарских производа општине Врбас 

 

Производ 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 

Hа t/hа Hа t/hа hа t/hа hа t/hа hа t/hа 

Кукуруз 8.835 6,9 8.350 6,8 8.591 8,2 8.310 7,3 7.219 3,5 

Пшеница 4.752 5,0 5.615 4,4 5.188 4,0 5.018 5,3 3.081 5,1 

Шећерна 

рepa 

1.161 49,8 1.503 51,5 1.740 48,8 1.874 49,9 2.515 39,1 

Соја 2.237 2,7 3.711 2,1 3.817 3,0 4.109 3,0 5.517 2,1 

Сунцокрет 1.037 2,7 632 2,4 1.152 2,3 1.240 2,9 1.664 1,9 

Производ 

 

2013. 2014. 2015. 2016. 

Ha t/hа Ha t/hа Ha t/hа ha t/hа 

Кукуруз 9.578 6,5 6.469 3,1 6.804 4,1 7.155 3,4 

Пшеница 4.498 5,4 3.393 5,4 2.667 1,9 2.915 2,5 

Шећерна 

репа 

3.365 47,1 1.594 35,2 2.253 46,6 1.610 50,9 

Соја 4.434 2,6 4.819 3,3 6.459 3,1 5.326 3,2 

Сунцокрет 1.177 2,6 1.001 2,9 880 2,5 1.025 2,9 

Извор: Општина Врбас 

Табела 19. Производња најзаступљенијих ратарских производа општине Врбас 

Година 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Производња 

кукуруза (t) 

60.962 56.780 70.446 60.663 25.267 62.257 20.054 27.896 24.327 

Производња 

пшенице (t) 

23.760 24.706 20.752 26.595 15.713 24.289 18.322 5.067 7.288 

Производња 

шећ. репе (t) 

57.818 54.230 84.912 93.513 98.337 158.492 56.109 104.990 81.949 

Производња

соје (t) 

6.040 7.793 11.451 12.327 11.586 11.528 15.903 20.023 17.043 

Производња 

сунцокрета 

(t) 

2.800 1.517 2.650 3.596 3.162 3.060 2.903 2.200 2.973 
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Што се тиче површина, највеће површине су под кукурузом и то у 2013. год. (9.578 ha). 

Површине под сунцокретом су најмање и то у 2009. год. (0,632 ha). Највеће приносе по 

ha има шећерна репа и то у 2009. год. (51,5 t/hа ), док су најмањи приноси код 

сунцокрета у 2012. год. (1,9 t/hа). Највећа годишња производња је код шећерне репе, а 

најмања сунцокрета. 

Табела 20. Кретање параметара пшенице у oпштини Врбас у периоду од 2008 - 2016 

 

ОБЕЛЕЖЈЕ  
 

2008 – 2016 

Просек 

  

Мин. Макс. Коефицијент 

варијације 

(%) 

Стопа промене  

r (%) 

Површина (hа) 4.125 2.667 5.615 26,96 -5,92 

Принос (t/hа) 4,33 1,9 5,4 30,02 -8,30 

Производња (t) 18.499 5.067 26.595 42,05 -14 

 

У oпштини Врбас, у посматраном периоду, производња хлебног жита – пшенице, 

обављала се на просечно око 4.125 хектара, што чини око 18,92% ораничних површина 

oпштине, односно око 2,61% површина под пшеницом у Војводини.  

Просечан принос од 4,33 t/hа нижи је од просечног приноса у Војводини (4,46 t/hа).  

Просечна годишња производња пшенице у oпштини Врбас износила је 18.499 тона, што 

чини око 1,90% производње пшенице у Војводини (1,3 милиона тона). 
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Табела 21. Кретање параметара кукуруза у општини Врбас у периоду од 2008 - 2016 

 

ОБЕЛЕЖЈЕ  
 

2008 – 2016 

Просек 

  

Мин. Макс. Коефицијент 

варијације 

(%) 

Стопа промене  

r (%) 

Површина (hа) 7.913 6.469 9.578 13,31 -2.60 

Принос (t/hа) 5,53 3,1 8,2 36,18 -8.45 

Производња (t) 45.406 20.054 70.446 44,82 -11 

 

Као и у Војводини, и у oпштини Врбас, кукуруз је најзаступљенија биљна врста. 

Просечно се производио на 7.913 хектара, што чини око 40% ораничних површина 

oпштине и око 1,97% укупних површина под кукурузом у Војводини (581.955 хектара). 

Табела 20. показује да су просечне стопе приноса негативне, што значи да су принос и 

производња опадали из године у годину и то у периоду од 2003. – 2016. године.  

Остварени просечан принос у посматраном периоду (2008. – 2016.) од 5,33 t/hа је нижи 

него ниво просека Војводине (6,64 t/hа).  

Просечна годишња производња кукуруза у oпштини Врбас износила је око 45.406 тона, 

што чини око 1,60% укупне производње кукуруза у Војводини (3,8 милиона тона). 

Стопа промене је негативна, што нам показују бројке за стопу промене површина (-

2.60), стопу промене приноса (-8.45), као и стопу промене производње (-11). 
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Табела 22. Кретање параметара шећерне репе у oпштини Врбас у периоду од 2008 - 

2016 

 

ОБЕЛЕЖЈЕ  
 

2008 – 2016 

Просек 

  

Мин. Макс. Коефицијент 

варијације 

(%) 

Стопа промене  

r (%) 

Површина (hа) 1.957 1.161 3.365 33,93 4.17 

Принос (t/hа) 46,54 35,2 51,5 12,13 0.27 

Производња (t) 87.817 54.230 158.492 37,13 4 

 

Шећерна репа се у посматраном периоду просечно гајила на 1.957 хектара, што чини 

око 10% ораница oпштине, односно 4,94% укупних површина под шећерном репом у 

Војводини (60.650 хектара). У сетвеној структури шећерна репа је учествовала 

просечно са око 25% у површинама под индустријским биљем. Површине под 

шећерном репом показују већу варијабилност у односу на кукуруз и пшеницу (Кв = 

33,93%). Табела 22. показује преко просечне стопе промене приноса, да је у периоду од 

2008 – 2016. године принос био позитиван (0,27%). 

Остварени просечан принос у посматраном периоду (2008 - 2016) од 46,54 t/ha је нешто 

виши него ниво просека Војводине (46,32 t/hа).  Коефицијент варијације површине 

шећерне репе износи Кв = 33,93%. Коефицијент варијације укупног приноса шећерне 

репе (Кв = 12,13%) указује на релативну стабилност у протеклом периоду. 

Годишња производња шећерне репе, од око 87.817 тона, учествује у укупној 

производњи шећерне репе у Војводини (око 2,8 милиона тона) са 4,50%. Коефицијент 

варијације укупне производње шећерне репе (Кв = 37,13%) указује на релативну 

стабилност ове производње у протеклом периоду. 
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Табела 23. Кретање параметара соје у oпштини Врбас у периоду од 2008 - 2016 

 

ОБЕЛЕЖЈЕ  
 

2008 – 2016 

Просек 

  

Мин. Макс. Коефицијент 

варијације 

(%) 

Стопа промене  

r (%) 

Површина (hа) 4.492 2.237 6.459 27,29 11.45 

Принос (t/hа) 2,78 2,1 3,3 16,97 2.15 

Производња (t) 12.633 6.040 20.023 34,89 13 

 

Соја је такође значајна индустријска биљка у oпштини Врбас (Табела 22). Са 

просечних 4.492 хектара, соја учествује са 15% у површинама под индустријским 

биљем и 2,02%  укупних површина под сојом у Војводини (145.274 хектара).  

Просечан принос соје од 2,78 t/hа је виши од просечног приноса у Војводини (2,5 t/hа). 

Коефицијент варијације површине соје износи Кв = 27,29%. Коефицијент варијације 

укупног приноса шећерне репе (Кв = 16,97%) указује на релативну стабилност у 

протеклом периоду.  

Просечна годишња производња соје износила је око 12.633 тона. Производња соје у 

oпштини Врбас од око 12.633 тона, просечно чини око 1,59% укупне производње соје у 

Војводини (365.405 тона). 
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Табела 24. Кретање параметара сунцокрета у oпштини Врбас у периоду од 2008 - 

2016 

 

ОБЕЛЕЖЈЕ  
 

2008 – 2016 

Просек 

  

Мин. Макс. Коефицијент 

варијације 

(%) 

Стопа промене  

r (%) 

Површина (hа) 1.089 0.632 1.664 25,39 -0.14 

Принос (t/hа) 2,56 1,9 2,9 13,38 0.90 

Производња (t) 2.762 1.517 3.596 21,75 0 

 

Сунцокрет је индустријска биљка која је такође заступљена у oпштини Врбас. Са 

просечних 1.089 хектара површина, сунцокрет учествује са 8% у укупној биљној 

производњи, 15% у површинама под индустријским биљем и 1,25% укупних површина 

под сунцокретом у Војводини (161.280 хектара).  

Просечан принос сунцокрета од 2,56 t/hа виши је од нивоа просечног приноса у 

Војводини (2,32 t/hа). Производња сунцокрета у oпштини Врбас од око 2.762 тона, 

просечно чини око 0,45% укупне производње соје у Војводини (375.168 тона).  

Површине и приноси најважнијих повртарских производа у периоду 2008 - 2016 

приказани су у табели 25. 
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Табела 25. Површине и приноси најзаступљенијих повртарских производа општине 

Врбас 

 

Производ 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 

Hа t/hа Hа t/hа Hа t/hа hа t/hа ha t/hа 

Кромпир 
278 15,6 219 17,7 223 17,5 375 21,2 374 17,4 

Црни лук 
69 15,6 26 16,5 42 13,2 72 10,4 72 14,6 

Грашак 209 3,7 266 4,2 212 4,0 358 3,8 357 4,7 

Паприка 
29 22,9 47 16,0 34 24,5 57 13,9 57 28,2 

Парадајз 
11 4,6 7 13,4 8 12,8 14 15,6 14 21,0 

Производ 

 

2013. 2014. 2015. 2016. 

Ha t/hа ha t/hа Ha t/hа ha t/hа 

Кромпир 
57 19,2 116 15,3 142 16,3 170 17,9 

Црни лук 
15 13,9 23 15,0 60 15,2 60 17,1 

Грашак 
514 3,9 692 6,1 480 5,7 527 6,5 

Паприка 
56 19,3 58 17,3 77 32,3 98 39,9 

Парадајз 
9 11,5 12 14 10 10,0 13 13,8 

Извор: Општина Врбас 

Табела 26. Производња најзаступљенијих повртарских производа општине Врбас 

Година 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Производња 

кромпира (t) 

4.337 3.876 3.903 7.950 6.508 1.094 1.775 2.315 3.043 

Производња 

црног лука (t) 

1.076 429 554 749 1.051 209 345 912 1.026 

Производња 

грашка (t) 

773 1.117 848 1.360 1.678 2.005 4.221 2.736 3.426 

Производња 
паприке (t) 

664 752 833 792 1.607 1.081 1.003 2.487 3.910 

Производња 

парадајза (t) 

51 94 102 218 294 104 168 100 179 
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Што се тиче површина, највеће површине су под грашком и то у 2014. год. (692 ha). 

Површине под парадајзом су најмање и то у 2009. год. (7 ha). Највеће приносе по 

хектару има паприка и то у 2016. год. (39,9 t/hа ), док су најмањи приноси код грашка у 

2008. год. (3,7 t/hа). 

Табела 27. Кретање параметара кромпира у oпштини Врбас у периоду од 2008 - 2016 

 

ОБЕЛЕЖЈЕ  
 

2008 – 2016 

Просек 

  

Мин. Макс. Коефицијент 

варијације 

(%) 

Стопа промене  

r (%) 

Површина (hа) 217 57 375 50,74 -5,96 

Принос (t/hа) 17,57 15,3 21,2 10,37 1,73 

Производња (t) 3.847 1.094 7.950 57,41 -5 

 

Кромпир се у посматраном периоду просечно гајио на 217 хектара, што представља 

1,4% од укупне биљне производње, 18% укупног поврћа општине Врбас и 4,49% од 

укупних површина под кромпиром у Војводини (11.862 хектара). Што се тиче 

просечног приноса, износи 17,57 t/hа и нижи је од нивоа просечног приноса за 

Војводину (20,68 t/hа).  

Просечна производња кромпира за период 2008. – 2016. износи 3.847 тона, што је 

1,53%  укупне производње кромпира у Војводини (245.948 тона). 

Принос и производња кромпира расту и то нам показује просечна стопа промене 

приноса (1,73). Међутим, површине и производња се смањују што показује и просечна 

стопа промене површина (-5,96) и просечна стопа промене производње (-5). 

Кофицијент варијације је у прихватљим интервалима за обе ставке (површина, принос, 

производња) што се може видети у табели 27. 
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Табела 28. Кретање производних параметара паприке у општини Врбас у периоду од 

2008 - 2016 

 

ОБЕЛЕЖЈЕ  
 

2008 – 2016 

Просек 

  

Мин. Макс. Коефицијент 

варијације 

(%) 

Стопа промене  

r (%) 

Површина (hа) 57 29 98 36,67 16,44 

Принос (t/hа) 23,81 13,9 39,9 35,57 7,19 

Производња (t) 1.459 664 3.910 74,31 24 

 

Паприка се у посматраном периоду просечно гајила на 57 хектара, што представља 

0,97% од укупне биљне производње, 13% укупног поврћа општине Врбас и 13,94%  

укупних површина под паприком у Војводини (2.668 хектара). Што се тиче просечног 

приноса, износи 23,81 t/hа и виши је од нивоа просечног приноса за Војводину (10,92 

т/ха).  

Просечна производња паприке за период 2008. – 2016. износи 1.459 тона, што је око 

10,01%  укупне производње паприке у Војводини (29.538 тона). Површина, принос и 

производња паприке расту и то нам показује просечна стопа промене површина (16,44), 

просечна стопа промене приноса (7,19) и просечна стопа промене производње (24). 
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Табела 29. Површине и приноси најзаступљенијих воћа општине Врбас 2008-2016 

 

Производ 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 

Бр. 

Стаб. 

Kg/ст Бр. 

Стаб. 

Kg/ст Бр. 

Стаб. 

Kg/с

т 

Бр. 

Стаб. 

Kg/ст Бр. 

Стаб. 

Kg/ст 

Jaбука 
78.817 19,24 96.653 25,73 125.56

9 

34,80 84.189 25,48 93.501 25,66 

Јагода 
3.153 6,5 5.880 3,1 6.342 3,8 4.252 3,7 4.722 4,6 

Малина 3.030 6,0 4.167 2,6 5.123 2,5 3.435 2,2 3.815 2,8 

Купина 
141 5,0 131 0,0 197 0,0 132 0,0 147 0,0 

Производ 

 

2013. 2014. 2015. 2016. 

Бр. 

Стаб. 
Kg/ст 

Бр. 

Стаб. 
Kg/ст 

Бр. 

Стаб. 
Kg/ст 

Бр. 

Стаб. 
Kg/ст 

Јабука 
80.872 26,32 84.452 25,58 86.653 27,21 86.628 28,88 

Јагода 
4.330 4,2 6.046 4,0 4.476 4,0 6.793 3,5 

Малина 
4.821 3,3 3.111 3,4 10.953 6,5 38.348 10,8 

Купина 
120 1,2 120 0,0 120 1,0 120 0,0 

Извор: Општина Врбас 

Табела 30. Производња најзаступљенијих воћарских производа општине Врбас 

Година 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Производња 

јабука (kg) 

1.516.

439 

2.486.

882 

4.369.

801 

2.145.1

36 

2.399.2

36 

2.128.55

1 

2.160.2

82 

2.357.82

8 

2.501.

817 

Производња 

јагода (kg) 

20.495 18.228 24.100 15.732 21.721 18.186 24.184 17.904 23.776 

Производња 

малина (kg) 

18.180 10.834 12.808 7.557 10.682 15.909 10.577 74.195 414.15

8 

Производња 

купина (kg) 

705 0 0 0 0 144 0 120 0 

 

Што се тиче површина, највећи број стабала је под јабуком и то у 2010. год. (125.569 

стабала). Најмањи број стабала је под купином и таква ситуација је од 2013-2016. год. 

(0.120 стабала). Највеће приносе по стаблу има јабука и то у 2010. год. (34,80 

kg/стаблу), док су најмањи приноси код купине, где се дешавало да не буде ниједан 

килограм по стаблу. 
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Табела 31. Кретање производних параметара јабуке у општини Врбас у периоду од 

2008 - 2016 

 

ОБЕЛЕЖЈЕ  
 

2008 – 2016 

Просек 

  

Мин. Макс. Коефицијент 

варијације 

(%) 

Стопа промене  

r (%) 

Површина (број 

стабала) 

90.814 78.817 125.569 15.62 1,19 

Принос 

(kg/стаблу) 

26,54 19,24 28,88 15.24 5,21 

 Производња(kg) 2.451.775 1.516.439 4.369.801 77,81 10 

 

Јабука, тј. просечан број стабала који се у посматраном периоду гајио је 90.814, што 

представља 16,6% од укупне површине под воћем и виновом лозом општине Врбас. 

Што се тиче просечног приноса, износи 26,54 kg/стаблу и виши је од нивоа просечног 

приноса за Р. Србију (15 kg/стаблу). Просечна производња јабуке за период 2008. – 

2016. износи 2.451.775 kg, односно 2.452 тона 

Површина, принос и производња јабуке расту и то нам показује просечна стопа 

промене површине (1,19), као и просечна стопа промене приноса (5,21).  Кофицијент 

варијације је у прихватљим интервалима. 
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Табела 32. Кретање производних параметара јагоде у општини Врбас у периоду од 

2008 - 2016  

 

ОБЕЛЕЖЈЕ  
 

2008 – 2016 

Просек 

  

Мин. Макс. Коефицијент 

варијације 

(%) 

Просечна 

стопа промене  

r (%) 

Површина (број 

стабала) 

5.110 3.153 6.793 23,51 10,07 

Принос 

(kg/стаблу) 

4,15 3,1 6,5 22,19 -7,45 

Производња (kg) 20.481 15.732 24.184 15,31 1 

 

Јагода, тј. просечан број стабала који се у посматраном периоду гајио је 5.110, што 

представља 5,54% од укупне површине под воћем и виновом лозом општине Врбас. 

Што се тиче просечног приноса, износи 4,15 kg/стаблу и виши је од нивоа просечног 

приноса за Р. Србију (10 kg/стаблу). Просечна производња јагоде за период 2008. – 

2016. износи 20.481 kg односно 20 тонa, што је 0,44% од укупне производње jaгоде у Р. 

Србији. 

Површина јагоде расте и то нам показује просечна стопа промене површине (10,07), 

док приноси јагоде опадају што се може видети из просечне стопе промене приноса (-

7,45). Кофицијент варијације је у прихватљим интервалима. 

 

2.5.1.2. Приноси и производња у сточарству 

 

Анализа резултата сточарске производње Јужнобачког округа извршена је по гранама 

сточарства и упоређена са Севернобачким округом. Анализа се односи на период 2008 

– 2011 и приказана је у наредним табелама. 
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Говедарство 

 

Квантитативна компаративна анализа говедарства у Јужнобачком и Севернобачком 

округу обухватила је годишње податке о укупној производњи (укупан број говеда и 

укупна годишња производња млека).  

Табела 33. Промена производних резултата у говедарству Јужнобачког и 

Севернобачког округа 

ОБЕЛЕЖЈЕ 

Јужнобачки округ Севернобачки округ 

просек 2008-

2011 
Мин мах 

просек 2008-

2011 
мин мах 

Укупан бр. 

говеда 
27,225 1,258 29,125 46,395 42,611 49,822 

Укупна 

призводња млека 

000 л 

39,899 36,750 47,777 68,021 60,639 74,549 

Извор: Региони и области Републике Србије, РЗС 

Јужнобачки округ има готово 2 пута мање основно стадо у говедарству од 

Севернобачког округа. Међутим, и у Јужнобачки и Севернобачком је негативна стопа 

промене броја крава и стеоних јуница, па тако и у укупној производњи млека. 

Примећује се да је укупна производња крављег млека у Јужнобачки у односу на 

Севернобачки округ мања . 

Свињарство 

Квантитативна компаративна анализа свињарства у Јужнобачком и Севернобачком 

округу обухватила је годишње податке о укупном броју свиња. Резултати анализе 

презентирани су у табели 34. 
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Табела 34. Промене у свињарству Јужнобачког и Севернобачког округа (2008-2011) 

ОБЕЛЕЖЈЕ Јужнобачки округ Севернобачки округ 

просек 

2008-2011 

Мин мах просек 

2008-2011 

мин мах 

Укупан бр. 

свиња 

133,691 102,1 124,207 172,583 163,595 180,375 

Извор: Региони и области Републике Србије, РЗС 

Јужнобачки округ има мање основно стадо у свињарству у односу на Севернобачки 

округ. Међутим, у оба поменута округа је негативна стопа промене броја свиња. 

Овчарство 

 

Квантитативна компаративна анализа овчарства у Јужнобачкоми Севернобачком 

округу обухватила је годишње податке о укупној производњи (укупан број оваца, 

укупна годишња производња млека и произведена вуна).  

Овчарска производња у Јужнобачком округу, нема толики економски значај за 

пољопривреду поменутог округа, као што то имају свињарство и говедарство.  

Табела 35. Промене у овчарству Јужнобачког и Севернобачког округа(2008-2011) 

ОБЕЛЕЖЈЕ Јужнобачки округ Севернобачки округ 

просек 

2008-

2011 

мин мах просек 

2008-

2011 

мин мах 

Укупан бр. оваца 7,169 5,593 8,82 21,674 20,6 23,315 

Произвед. вуна 

(тона) 

15 8 22 37 34 40 

Извор: Региони и области Републике Србије, РЗС 
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Производни показатељи у овчарству у Јужнобачком округу бележе негативне  

резултате, и то у категорији бројног стања и произведене вуне. 

 

2.5.1.3. Производно економски резултати у преради 

 

Анaлизa тенденцијa рaзвојa пољопривреде Јужнобачког округа сaгледaнa је нa основу 

бруто додате вредности. За ниво области (округа) исказује се БДВ. Вредност бруто 

додате вредности (БДВ) посматрана је за период  2016 – 2018. 

Табела 36. Бруто додата вредност пољопривреде и прерађивачке индустрије (мил. 

динара) 

 

Година 

Јужнобачки 

округ 

Севернобачки 

округ 

 

Војводина 

Учешће % 

ПОЉОПРИВРЕДА Јужно. у 

Војвод. 

Север. у 

Војвод. 

2016. 29.640 12.241 128.649 23,0% 9,5% 

2017. 33.022 13.093 137.999 23,9% 9,4% 

2018. 38.364 15.142 162.339 23,6% 9,3% 

Стопа промене % 29,43 23,70 26,19   

 ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА  

2016. 130.419 26.112 299.709 43,5% 8,7% 

2017. 131.947 28.332 346.355 38,1% 8,1% 

2018. 121.080 28.834 336.390 35,9% 8,6% 

Стопа промене % -7,16 10,42 12,24   

Извор: Региони и области Републике Србије, РЗС 

Бруто додата вредност пољопривреде у 2016. години мања је у односу на БДВ 

пољопривреде у 2017., а ова је мања од БДВ у 2018. години. Иста је ствар и код бруто 

додате вредности у прерађивачкој индустрији. Стопа промене за Јужнобачки округ за 

пољопривреду је позитивна (29,43%), док је стопа промене за прерађивачку индустрију 
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негативна (-7,16%). За Севернобачки округ обе стопе су позитивне (23,70% и 10,42%). 

Учешће Војводини у 2016. износи 23,0%, за 2017.-ту 23,9%. док је за 2018-ту 23,6%. 

 

2.6. Пројекције раста и развоја (2018-22) 

 

Табела 37. Пројекције раста и развоја (2018-22) 

 

Пројекције раста 

и развоја 

Јужнобачки 

округ 

Севернобачки 

округ 

 

Војводина 

ПОЉОПРИВРЕДА 

За 2017. 38.363,05 15.142,18 162.342,17 

За 2018. 42.740,38 16.196,04 137.999 

За 2019. 49.654,52 18.730,65 162.339 

 ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА 

За 2017. -93.380,00 28.832,87 336.393,38 

За 2018. -94.474,05 31.284,19 388.748,85 

За 2019. -86.693,28 31.838,50 377.564,17 

 

Пројекција раста и развоја општине Врбас обухвата стрaтeшкo плaнирaњe нa нивoу 

лoкaлнe сaмoпурaве, што пoдрaзумeвa кooрдинисaнe aктивнoсти свих нивoa влaсти, 

укључeнoст свих зaинтeрeсoвaних стрaнa и пoвeзивaњe плaнa сa гoдишњим и 

вишeгoдишњим буџeтским плaнирaњeм лoкaлнe сaмoупрaвe.  

Пројекат израде Стратегије развоја општине Врбас је производ политичког опредељења 

локалне самоуправе да своје будуће активности планира и усмерава у складу са 

дугорочном визијом, расположивим ресурсима и утврђеним локалим приоритетима.  У 

складу са тим дeфинисaнe су три фaзe, као и кoрaци у рaзвojу стрaтeшкoг плана. Те три 

фазе су (Стратегија одрживог развоја општине Врбас 2012-2020, 2015, Врбас): 

 Припрeмa и прoцeс плaнирaњa; 
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 Изрaдa стрaтeгиje; 

 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 Стрaтeгије развоја 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; 

 ЅWОТ aнaлизa; 

 Стрaтeшкo дoнoшeњe oдлукa: дeфинисaњe стрaтeгиje, пoстaвљaњe циљeвa, 

приoритeтa и индикaтoрa; 
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 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 и oдoбрaвaњe стрaтeшкoг дoкумeнтa oд стрaнe Скупштинe лoкaлнe 

сaмoупрaвe; 

 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; 

 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, кojи сe 

oглeдa у имплeмeнтaциjи, мoнитoрингу и eвaлуaциjи,  je дa стрaтeгијом oствaри свe 

штo je њом прeдвиђeнo, oднoснo дa стрaтeгиja нe oстaнe сaмo jeдaн у низу 
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кoнституисaних дoкумeнaтa вeћ дa сe прaвoврeмeнo и oдгoвoрнo спрoвeду свe 

aктивнoсти прeдвиђeнe aкциoним плaнoм. 

Развојни потенцијали општине Врбас су још увек недовољно искоришћени, па је 

реално за очекивати да ће након завршених структурних промена и успостављања 

повољније пословне климе, привреда Општине остварити бржи и стабилнији раст, а 

локална заједница убрзан друштвено-економски развој. Најважнији развојни 

потенцијали на којима ће се заснивати бржи привредни и економски развој Општине 

су: 

 повољан геостратешки положај Општине, како у земљи тако и у односу на 

Европу; 

 велике површине пољопривредног земљишта високог квалитета и обилни водни 

ресурси; 

 расположиви капацитети, традиција, сировинска основа и успостављено 

тржиште у прехрамбеној индустрији ; 

 расположива радна снага и све повољнија пословна клима за развој 

предузетништва; 

У циљу подстицања бржег привредног и укупног економског и социјалног развоја 

Општине, неопходно је створити просторне и друге услове за привлачење инвестиција 

и дефинисати низ подстицајних мера за развој малих и средњих предузећа. Мере 

локалне самоуправе потребно је усмерити на креирање повољног пословног амбијента 

за предузећа. Развијањем и опремањем радних зона и индустријских паркова стварају 

се најнепосредније претпоставке за подстицање инвестиција и привлачење капитала. 

Посебне програме подршке покретању МСПП и привлачењу  инвестиција заснованим 

на новим технологијама, потребно је креирати на основу студије која би 

идентификовала потенцијал за развој и примену истих. Развој овог сектора обезбеђује 

се праћењем и правовременим укључивањем у активности које спроводе републичка и 

покрајинска влада, посебно у областима ИКТ сектора, област биотехнологије и 
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производње хране, екологије и хемијског инжењерства, енергетске ефикасности и 

обновљивих извора енергије. 

Мере стимулисања развоја људских ресурса, треба усклађивати са потребама привреде 

и предузетништва. Промоцијом предузетништва, мотивацијом и едукацијом, могуће је 

анимирати локално становништво на покретање сопственог бизниса. Програми развоја 

менаџмента намењени сектору МСПП, допринеће унапређењу знања и вештина 

менаџера, а самим тим и повећању нивоа одрживости пословања. 

Јачање функције маркетинга, и организоване промотивне активности довешће до 

позиционирања општине Врбас, као привлачне локације за инвестирање. Стварање 

имиџа ''Града брендова'', оснажиће како позицију саме Општине , тако и позиције 

постојећих предузећа. 

 

2.7. SWOT анализа 

 

ЅWОТ анализа је крајње ефикасан алат за разумевање и доношење одлука у 

најразличитијим ситуацијама у раду компаније или организације. Појам, односно назив 

ЅWОТ анализа, представља скраћеницу од четири енглеске речи, које у преводу9 значе: 

strengths – снаге, weaknesses – слабости, opportunities – могућности (шансе, прилике) и 

threats – претње (опасности) (http://projects.tempus.ac). 

ЅWОТ анализа је добила такав назив због тога што је њена основна идеја да омогући 

развојно понашање организације, које обезбеђује максимално коришћење шанси и 

способности, и да нађе начина да се минимизирају слабости и претње. На тај начин, 

ЅWОТ анализа омогућава препознавање позитивних и негативних фактора и даје 

могућност да се на њих благовремено утиче. Тачније, ЅWОТ анализа омогућава да се 

утврди где се у садашњој ситуацији организација налази, које су јој главне предности и 

                                                             
9Неке од енглеских речи се различито преводе, па се често користе и различите скраћенице (у српском) 

језику. 
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слабости и какве су јој шансе и које су препреке да се стигне до планираних циљева у 

будућности. 

Табела 38. ЅWОТ анализа агрокомплекса општине Врбас 

Снаге Слабости 

- Oпштинa Врбaс je jeднa oд приврeднo 

рaзвиjeних oпштинa у Рeпублици Србиjи 

(посматрано кроз индикатор 

просечнихзарада); 

- 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; 

- Рaзвиjeн сeктoр тргoвинe и сaoбрaћaja; 

- Рaзвиjeн финaнсиjски сeктoр сa 17 бaнaкa, 

свим вoдeћим oсигурaвajућим кућaмa; 

- 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; 
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- Квaлификoвaнa и oбрaзoвaнa рaднa снaгa 

- Oснoвaнa Кaнцeлaриja зa лoкaлнo eкoнoмски 

рaзвoj oпштинe Врбaс; 

- Спрeмнoст oпштинских и пoкрajинских 

институциja зa рaзвoj и кoришћeњe услугa 

oбрaзoвних, нaучнo-истрaживaчких устaнoвa у 

oблaсти aнaлизe унaпрeђeњa кoнкурeнтнoсти. 

- 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. 

 

Могућности Претње 

- 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 пeриoду 

2014-2020; 

- Учeшћe приврeдникa у прoгрaмимa и 

пoзивимa нaциoнaлних и пoкрajинских 

институциja; 

- Стални програми прeквaлификaциjе рaднe 

снaгe: усклaђивaњe људских рeсурсa сa 

- 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 

структурa приликoм дoнoшeњa 

инвeстициoних и eкoнoмских oдлукa; 

- Нeeфикaснa кooрдинaциja дoнoсиoцa oдлукa 

нa линиjи општинa, Пoкрajинa, Рeпубликa у 

привлaчeњу дoмaћих и стрaних инвeститoрa; 



60 

 

пoтрeбaмa тржиштa рaдa. 

 

- 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. 

Извор: Стратегија одрживог развоја општине Врбас 2012-2020, 2015, Врбас 

Основу за планирање развоја општине Врбас чини анализа стања у општини. На основу 

сагледаног стања се дефинишу правци стратешког развоја. У анализи је коришћена 

техника SWOT анализе, на основу које је Савет сагледао присутне снаге и слабости, 

као и потенцијалне могућности и претње општини Врбас. 

Главне снаге општине Врбас представљају повољан географски положај на коме се 

налазе саобраћајна чворишта путева и железнице као и развијена каналска мрежа 

хидросистема ДТД. Богатство природних ресурса као и повољна клима, представљају 

базу развоја пољопривреде и прехрамбене индустрије, која у општини Врбас има дугу 

традицију. Општина Врбас располаже квалитетном и високо мотивисаном радном 

снагом, са израженим предузетничким потенцијалом. Инфраструктура општине је 
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релативно развијена. Развијеност финансијског сектора и присуство бројних јавних 

институција, сврставају Врбас у ред најзначајнијих центара у Србији. 

Проблем загађења Великог бачког канала је једна од већих слабости Општине , који 

осим утицаја на животну средину, онемогућава и развој речног саобраћаја као и 

туризма. Недовољно опремљене индустријске зоне успоравају развој привреде 

иотварање нових радних места, а уз то је и све израженији одлив кадрова, као и 

негативан природни прираштај становништва.  

Нестабилност политичког и привредног амбијента, као и непредвидиво законодавство 

могу бити претње за развој Општине, а могућности Општине су у даљем процесу 

децентрализације као и коришћењу средстава фондова ЕУ и регионалном удруживању.  

 

2.8. План развоја агрокомплекса општине (2018-22) 

 

2.8.1. Анализа реализације постојећег плана развоја 

 

Општина Врбас је једна од привредно развијенијих општина у Републици Србији, са 

дугом традицијом у производњи и преради пољопривредних производа, трговини и 

саобраћају. Стратешким и акционим планирањем општина Врбас ствара повољне 

услове за инвестирање, отвара нове економске прилике, повећава продуктивност, 

смањује разлике у развијености појединих сектора ангажујући све локалне ресурсе, 

смањује незапосленост и сиромаштво, и на тај начин доприноси свом основном циљу 

повећању животног стандарда локалног становништва. Тако у складу са визијом 

развоја општине Врбас, а на бази опште анализе ресурса, стања и потреба, дефинисани 

су стратешки правци развоја, као области од приоритетног значаја, а то су: 

1) Стварање атрактивног и повољног привредног амбијента који подразумева 

стимулативне услове за развој предузетништва, малих и средњих предузећа и 

услуга у области туризма. 
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2) Унапређење услова за развој модерне и профитабилне пољопривредне 

производње као окоснице привредног раста у општини Врбас. 

3) Развијање целовитог позитивног друштвеног амбијента за живот грађана путем 

унапређења рада и функција општинске управе, јачања улоге организација 

цивилног друштва и унапређењем капацитета општине за међуопштинску, 

регионалну и остале видове сарадње. 

4) Одговоран однос према природним ресурсима, развијање система одрживе 

заштите и очување животне средине. 

5) Стварање услова да Врбас буде модерна урбанистички, комунално и 

инфраструктурно уређена општина. 

6) Унапређење квалитета живота грађана општине Врбас путем квалитетнијих 

услуга у областима информисања, образовања, здравставене и социјалне 

заштите, културе и спорта. 

2.8.2. Развојни циљеви 

 

За развој агропривреде и агробизниса на територији општине Врбас потребно је 

користити све расположиве ресурсе како би се обезбедила максимална добит у односу 

на уложена средства. С обзиром на то, може се учинити следеће: 

 ратарску производњу треба унапредити применом агротехничких и 

организационих мера, санирањем запуштених канала, пумпних система и 

повећањем  површина под ветрозаштитним појасевима; 

 за бржи развој воћарства обезбедити стимулативу подршку и изградњу мреже 

хладњача, јер је постојећа воћарска производња је испод природних могућности 

подручја; 

 за производњу поврћа и цвећа иако постоје повољни природни и други услови,  

развој ових делатности у великој мери зависи од тржишних услова, те због тога 

треба константно пратити и анализирати тржиште;  
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 за развој сточарства важно је да се поред унапређења производње на постојећим 

фармама, подижу и нове фарме, како у сарадњи са прехрамбеном индустријом 

тако и  у складу са захтевима тржишта. 

Другим речима, развојни циљеви за подстицања бржег развоја пољопривреде на 

територији општине Врбас су (Просторни план општине Врбас, 2011, стр. 97-98): 

 имплементација аграра у све појединачне секторске политике и стратегије 

развоја; 

 убрзавање приватизације државног сектора пољопривреде; 

 стварање тржишно усмерених пољопривредних породичних газдинстава 

укрупњавањем, модернизацијом и специјализацијом, те подизањем квалитета 

понуде; 

 специјализација у производним линијама у којима се постиже компаративна 

предност (ратарство, сточарство, повртарство и сл.); 

 стварање ветеринарске и фитосанитарне службе која одговара ЕУ стандардима; 

 структурним подстицајима утицати на подизање нових засада воћа (јабуке, 

вишње, шљиве и сл.), и др.; 

 подстицање производње лековитих биљака и здраве хране на заштићеним 

добрима, 

  подстицање развоја пољопривредних објеката-складишта, расхладних простора, 

дорадних погона, пијаца и сл.; 

 уређење постојеће и изградња мреже нових пољских путева до пољопривредних 

површина за коришћење механизације (трактора и сл.); 

 подстицања руралног развоја увођењем допунских делатности (сеоског туризма, 

кућне радиности, трговине, малих и средњих погона и сл.); 
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 очување еколошког капацитета простора и побољшање квалитета животне 

средине аутохтоне препознатљивости и пејзажне вредности; 

 заштита посебно вредних, угрожених и деградираних руралних подручја; 

 унапређење учинка пољопривредне производње, са нагласком на смањење 

трошкова, раст приноса, конкурентност цена и квалитета, продуктивно 

запошљавање; 

 усмеравање на коришћење међународних програма и фондова за рурални 

развоји хармонизацију техничке регулативе ЕУ, земаља Централне и Југоисточн 

Европе и сл. (SAPARD, PRAQ III, SPRINT, CDRA, LEADER). 

 

2.8.3. Потребни инвестициони пројекти 

 

У оквиру инвестиција и инвестиционих пројеката, навешћемо предности општине 

Врбас, односно које су све шансе за инвестирање: 

 повољан географски положај поред европског Коридора 10, 

 дуга индустријска традиција, 

 велике и опремљене индустријске зоне, 

 расположива и добро обучена радна снага, 

 велике површине квалитетне обрадиве земље повољне за примарну производњу,  

 доступни ресурси, база сировог материјала, 

 развијено тржиште за развојну индустрију и  

 ефикасна, високо стручна, организована и транспарентна општинска 

администрација. 
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Уколико се осврнемо на транзицију и на све оно што у чему се општина Врбас нашла у 

том периоду, може се закључити да је привредно осиромашила. Од 2008. до 2012. 

године општина је остала без 5.500 радних места, јер је велики део некада јаке 

индустрије уништен или приватизован. То што су радници остали без радних места 

утицало је на општински буџет јер се у њега сливало 100 милиона динара мање на име 

доприноса, што се и те како осетило. Међутим, доласком првих инвеститора, и 

отварањем нових радних места, тежи се да буде добро свима, па и локалној самоуправи.  

У општину Врбас најпре је стигла гринфлид инвестиција. Наиме, италијанска 

компанија „Manifatture Settentrionali” купила је парцелу у Блоку 100, на којој ће градити 

нове погоне текстилне индустрије. Реч је о познатој италијанској текстилној компанији 

запошљава 70 радника, што је за општину веома значајно, а сви производи се извозе. 

Како је општина Врбас сврстана у развијене локалне самоуправе то јој у једну руку 

онемогућава да у већем проценту конкурише за субвенције и друга средства која 

припадају општинама ниже развијености. Без обзира на то, представници општине и 

локалне самоуправе вредно раде и предњаче у израђеним и одобреним пројектима, као 

и разним сертификатима које добија до конкретних послова. Сертификација општине 

гарантује инвеститорима да им се исплати да улажу у Врбас, да за то постоје сви услови 

и да нема неизвесности нити разлога да оду из њега. 

Најзначајнија инвестиција на подручју Општине Врбас је ревитализација Великог 

бачког канала, који представља изузетно велики еколошки проблем како за Јужнобачки 

округ тако и целу државу, зато што је то данас најзагађенији водоток у Србији и један 

од најзагађенијих водотока у Европи. Услед дугогодишње не бриге Велики канал је 

претворен у колектор за отпадне комуналне и индустријске воде басена Врбас-Црвенка-

Кула. Министарство заштите животне средине у априлу 2008. године у Извршном Већу 

Војводине, представило је пројекат „Коначно решавање проблема загађења и чишћења 

Великог бачког канала“. Укупна вредност пројекта износи 45 милиона еура, а читав 

пројекат је подељен у три дела.  

Као једна од првих локалних самоуправа у Европи општина Врбас је у 2015. години 

имплементирала и сертификовала стандард ИСО 500001 – менаџмент енергијом и тиме 
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потврдила водећу улогу у тој области у Републици Србији. Уређена су два пројекта 

Јавно приватног партнерства везана за обновљиве изворе енергије и енергетску 

ефикасност. Пројекат изградње топлане на биомасу и пројекат замене јавне расвете по 

ЕСЦО моделу први су такве врсте у нашој земљи. Затим, три геотермална бунара и 

највећа електрана на биомасу у Србији од 1,5 MW, доказ су великог потенцијала 

обновљивих извора енергије општине Врбас. 

У 2015. години општина Врбас приступила је CIVITAS форуму – иницијативе Европске 

Комисије за испитивање и примену мера за промовисање одрживог транспорта чији је 

циљ побољшање квалитета и промоција истог (коришћење зелених горива, промоција 

здравог начина кретања – бициклизам и пешачење). У том циљу општина је предузела 

низ акција – изградња пешачких и бициклистичких стаза и промовисање здравог 

начина живота. 

 

2.8.4. Стратегија развоја (Акциони план) 

 

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. 

Усвајајући Стратегију одрживог развоја општине Врбас 2014-2020, општина Врбас је 

учинила битан искорак у планирању и стремљењу ка одрживом развоју којим се иде у 

сусрет потребама садашњости тако да се не угрожава могућност будућим генерацијама 

да задовоље сопствене потребе. Израдом СОР општине Врбас, дефинисани су 

стратешки циљеви односно правци развоја и решавања приоритетних проблема у 

општини. Изрaду Стрaтeгиje oдрживoг рaзвoja Oпштинe Врбас 2014-2020. гoдинe сa 

aкциoним плaнoвимa зa приoритeтнe oблaсти рaзвoja финaнсирao je Пoкрajински 
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сeкрeтaриjaт зa мeђурeгиoнaлну сaрaдњу и лoкaлну сaмoупрaву Влaдe Aутoнoмнe 

Пoкрajинe Вojвoдинe. 

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. 

Општина Врбас је заједница која има високо развијену привредну структуру, сталног је 

економског пораста и представља здраву животну средину за своје становнике 

(http://www.vrbas.net/info/1456-strategija-razvoja-vrbas). Стратегијa развоја oпштине 

Врбас све своје будуће активности планира и усмерава у складу са дугорочном визијом, 

расположивим ресурсима и утврђеним локалним приоритетима. Основни циљ 

стратешког развоја 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 и ширег региона 

западног Балкана, са којима Србија учествује у процесима придруживања ЕУ.  

Стратегија такође има посебан значај за олакшавање приступа фондовима Европске 

уније и ствара предуслове за учествовање у програмима развоја региона којима 

општина Врбас припада. 

 

2.9. Финансијски аспекти 

 

2.9.1. Потребна средства 

 

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.  
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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 970.847хиљада динaрa (oднoснo, 

oд 121,36%), у oднoсу нa изнoс укупнo oствaрeних инвeстициja у 2006. гoдини (тaбeлa 

39). 

Табела 39. Просторна дистрибуција укупно оствариних инвестиција* (у хиљ. РСД) 

 

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 
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(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.  

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 

Рeпублик Србиje у цeлини (сa изузeткoм прeрaђивaчкe индустриje). 

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. 
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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). 

 

2.9.2. Извори финансирања 

 

Имплементације Стратегије развоја општине Врбас с једне стране захтева рационалнији 

и ефикаснији приступ у коришћењу постојећих ресурса у општини (како материјалних, 

финансијских, тако и људских), а са друге стране подразумева и идентификовање 

нових средстава и њихових извора унутар и изван општине. 

У условима опште економске рецесије и реалних проблема са стабилношћу општинског 

буџета, спровођење стратегије почиваће на принципу реално могућег, а уз додатно 

ангажовање расположивих ресурса унутар и изван општине. Локална самоуправа 

спремна да издвајањима из општинског буџета, прибављањем средстава од домаћих и 

страних донатора допринесе остваривању приоритета предвиђених усвојеном 

Стратегијом. 

Општине које не буду брзо и адекватно реаговале и не успеју обезбедити средства из 

туђих извора за многа унапређења, мораће то финансирати из сопствених извора, што 

ће представљати огроман терет за ионако скромне општинске буџете. 

Средства и извори финансирања могу се сврстати у две групе, а подела је извршена 

према имовинском праву над одређеном производњом или установом. 

Уколико се ради о породичним газдинствима или прехрамбеним предузећима која су у 

приватном власништву средства за реализацију плана могу бити из: 

 Сопствених средстава 

 Кредита 

 Буџета, било са локалног, покрајинског или републичког нивоа 
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Ако се план развоја односи на државне установе, онда је та средства могуће прибавити 

из: 

 Републичког буџета за пољопривреду и Покрајинског буџета за пољопривреду 

 Донација 

Оно што треба нагласити је да се средства морају користити рационално и према  

приоритетима. Потребно је избећи губитке и сваку могућу злоупотребу средстава. 

Такође, важно је додатно развијати стручно оспособљавање локалних тимова за писање 

предлога пројеката, да би се успешније прибављала средства изван општине. Јачи 

капацитети у овој области би омогућили још више успеха у коришћењу могућности 

које општини стоје на располагању (ИПА фондови, прекогранична сарадња, домаћи 

национални и покрајински програми подршке). 
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3. Закључак 

 

На основу прикупљених података о општини Врбас и насељима која је сачињавају, 

уочено је да општина Врбас има врлики потенцијал за развој у различитим областима и 

делатностима, те да није искоришћен сав њен потенцијал.  

Иако је дуго, у сфери економског развоја, важила за лидера у бившој СФРЈ, општина 

Врбас је у времену транзиције поделила судбину са осталим сличним општина у Србији 

и доживела регресију. Промена друштвеног система, из социјализма ка капитализму, 

политичке кризе, инфлација, ратови, корупција и др. су само неки од разлога који су 

довели до разградње и нарушавања политичког и економског амбијента у Србији. 

Транзиција и њен најпрепознатљивији облик - приватизација, довели су до настанка 

многих негативних политичких и економских трендова у општини Врбас. Драстично 

смањење производње, гашење привредних субјеката, смањење броја запослених, 

смањење зарада и друштвеног стандарда и смањења права радника су само неке од 

последица са којом су се суочили грађани Врбаса. 

Да би остварили своје циљеве, створили атрактиван политички и економски амбијент 

за живот и рад грађана, друштвени актери у Врбасу морају препознати интересе и 

трендове окружења и кроз њих остварити своје циљеве. Процеси као што су 

придруживање Европској Унији, регионализација и процес децентрализације, 

представљају кључне токове и изазове које ће се наметати пред доносиоце одлука у 

Врбасу. 

Успостављање европских норми и стандарда, у раду локалне самоуправе, привредних 

субјеката, образовних институција, животног окружења и у другим областима прелазе у 

опште прихватљиве и законски дефинисане норме. На ове промене треба гледати као на 

шансу за унапређење рада у свим сегментима, иако на први поглед оне често изгледају 

недостижно. Средства која се нуде за примену ЕУ стандарда су привремена иако се у 

наредном периоду може очекивати њихов раст у понуди према локалним 

самоуправама. 
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Мале средине, попут врбашке, хронично пате од миграције школованих и способних 

кадрова ка већим градовима што додатно отежава већ компликовану ситуацију. Да би 

одговoрили овим задацима потребно је да ангажујемо људске ресурсе који поседују 

довољно знања и вештина да се носе са утицајем ових глобалних трендова. Кључни 

актери, пре свега локалне политичке елите, морају одговорно приступити грађењу и 

креирању кадровске политике, јер ће само на тај начин локална администрација моћи 

да одговори на сва очекивања грађана и постане ефикаснији сервис грађана. 

Расположивост статистичких података олакшава посао свима онима који су 

заинтересовани за тренутно стање и будућност пољопривредне производње. 

Првенствено се ту мисли на Министарство пољопривреде, Пољопривредну саветодавну 

службу, Универзитете, банке, осигуравајућа друштва, произвођаче и продавце инпута 

за пољопривредну производњу, индустрију прераде пољопривредних производа, 

трговину итд. 

Од давнина па до данашњих дана Општина Врбас константно ради на развоју 

агропривреде, пољопривреде, агробизниса, на оснивању малих и средњих приватних 

предузећа која постепено побољшавају стање у привреди. Један од доказа за то је да је 

општина Врбас на овогодишњем Пољопривредном сајму у Новом Саду добила награду 

за најбољу локалну самоуправу за подстицање агробизниса. Чињеница да Врбашани 

највише конкуришу за подстицаје, иде у прилог овој локалној самоуправи. Председник 

Општине Милан Глушац наводи да Врбас има мало више од 34 хиљаде хектара 

пољопривредног земљишта, од чега је више од 33 хиљаде хектара обрадиво. Највише је 

кукуруза, соје, пшенице, шећерне репе, сунцокрета, и то због прехрамбене индустрије 

која је развијена у граду (http://www.agrodan.rs/vesti/agroekonomija/opstina-vrbas-

nagradena-za-podsticanje-agrobiznisa.html). Стога се може закључити да услови за развој 

агропривреде увек постоје, те да и даље треба радити на подстицању грађана да 

користе све ресурсе које имају, како би општина била још развијенија.  
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