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АНАЛИЗА РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ИЗРАДУ 

ЛОКАЛНОГ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА ПЕРИОД  

2022-2030 

 

1. Пољопривредно и шумско земљиште 

Најзначајнији природни ресурс којим општина Бачка Паланка располаже је квалитетно 

земљиште. Пољопривредно земљиште заузима 49.634 ха, што представља 84,1% укупне 

територије Општине. У структури доминира коришћено пољопривредно земљиште (82,3%), 

док површине под шумама заузимају свега 6,4% расположивог земљишта (Табела 1). Постојећа 

шумовитост је недовољна не само са аспекта заштите здравља становништва и животне 

средине, већ и са аспекта ерозије земљишта, које је у значајној мери изложено утицајима ветра. 

Табела 1. Расположиво земљиште пољопривредних газдинстава 

Извор: РЗС (2018). Анкета о структури пољопривредних газдинстава 

1.1. Квалитет, обим и структура коршћеног пољопривредног земљишта 

Основни тип земљишта на највећем делу обрадивих  површина у Општини је чернозем, 

при чему доминирају два типа:  

− чернозем карбонатни на лесној тераси - средње дубок, хумусно-акумулативни 

хоризонт је дебљине око 50 цм. Садржај хумуса у слоју до 20 цм  дубине је око 4%. 

− чернозем безкарбонатни на лесној тераси – хумусно-акумулативни хоризонт је 

дебљине око 45 цм. Због мање моћности хумусног хоризонта приноси ратарских  и 

повртарских култура су нешто слабији. 

Садржај храњивих  материја (N, P, К) је у границама оптималног, јер се контрола плодности 

земљишта врши редовно, а примена ђубрива се врши према препорукама стручњака.  

Структура пољопривредног земљишта по катастарским класама приказана је Графиконом 

1, где се запажа високо учешће веома квалитетног пољопривредног земљишта, односно  

друге (24%) и треће катастарске класе (23%). 

Према подацима Анкете о структури пољопривредних газдинстава из 2018. године, 

коришћено пољопривредно земљиште на подручју општине захвата 40.839 ха, што чини 

12,2% Јужнобачке области. У структури коришћења, најзаступљеније су површине под 

ораницама и баштама (96,1%), док воћњаци и виногради чине свега 3,3% КПЗ (Табела 2). 

Остале категорије коришћеног земљишта захватају веома малу површину. 

У односу на 2012. годину, укупне површине КПЗ смањене су за 8,0%. Међутим, код 

појединих категорија уочавају се различите тенденције. Наиме, док су површине под 

ливадама и пашњцима смањене за 62%, под окућницама за 45,4%, виноградима за 26,2%, 

површине под воћњацима су повећане за 51% (Табела 2).  

 

 

ЈЛС 

Пољ.газд. 
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4.547 49.634 40.839 82,3 695 1,4 3.152 6,4 4.949 10,0 
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Графикон 1. Структура пољопривредног земљишта по класама и културама (%) 

 
Извор: Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Бачка 

Паланка за 2020/21. годину 

Табела 2. Структура коршћеног пољопривредног земљишта у 2012. и 2018. години 

Године  Број ПГ 

Коришћено пољопривредно земљиште, ха 

Укупно  Окућница 
Оранице 

и баште 
Воћњаци  Виногради  

Ливаде и 

пашњаци 

2018. 4.547 40.839 108 39.258 1.208 123 141 

2012. 5.140 44.392,31 197,66 42.854,32 798,73 166,76 370,5 

2018/2012 

(%) 
- 11,5 - 8,0 - 45,4 - 8,4 + 51,1 - 26,2 - 61,9 

Извор: РЗС, Попис пољопривреде, 2012 и Анкета  о структури пољопривредних газдинстава, 2018 

Посматрано по организационо правним формама пољопривредних газдинстава (ПГ) 

(Табела 3), структура КПЗ у општини Бачка Паланка је следећа: 

− породична  пољопривредна  газдинства  власници  су  28.975 ха  или  71% земљишта; 

− правна лица и предузетници користе 11.863 ха земљишта или 29% коришћеног 

пољопривредног земљишта. 

Осим смањивања површина под КПЗ, у референтном периоду 2012-2018. године смањен 

је и број пољопривредних газдинстава, и то за 11,5%. При том, просечна величина КПЗ 

којом управљају породична газдинства мања је за 4,5%, док се код правних лица бележи 

драстично повећање величине поседа (са 273 ха на 456 ха) (Табела 3).  

Табела 3. Коришћено пољопривредно земљиште према организационо правним формама 

Организационо 

правна форма 

газдинстава 

2018. 2012. 

Пољопривредна 

газдинства 

КПЗ, 

ха 

Просечна 

површина 

КПЗ 

Пољопривредна 

газдинства 

КПЗ, 

ха 

Просечна 

површина 

КПЗ 

Породична 

пољопривредна 

газдинства 

4.521 28.975 6,4 5.103 34.282 6,7 

Правна лица и 

предузетници 
26 11.863 456,3 37 10.110 273,3 

Извор: РЗС, Попис пољопривреде 2012 и Анкета  о структури пољопривредних газдинстава 2018 
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Просечна величина КПЗ  пољопривредних газдинстава у Општини износи 9,0 ха, што је 

мање у односу на регион Војводине (12,4 ха) и Јужнобачку област (12,8 ха). Међутим, оно 

што карактерише пољопривреду целе Општине је неповољна поседовна структура 

(Графикон 2). Наиме, преко 60% пољопривредних газдинстава има просечну величину 

поседа мању од 5 ха, при чему ова газдинства управљају са свега 11,7% укупних 

површина КПЗ на територији Општине. Са друге стране, свега 0,5% газдинстава 

располаже поседима величине преко 100 ха, али овај мали број газдинстава управља са 

трећином укупног КПЗ у Бачкој Паланци (Графикон 2). 

Графикон 2. Структура газдинстава према величини КПЗ (%) 

 
Извор: РЗС (2018). Анкета  о структури пољопривредних газдинстава 

1.2. Комасација 

На подручју општине Бачка Паланка извршена је комасација на 42.414,9374 хектара 

пољопривредног земљишта али се у 2022. години очекује окончавање поступка 

комасације и у овим катастарским општинама.  

Осим комасације, локална самоуправа спроводи и друге мере уређења пољопривредног 

земљишта укључујући одводњавање пољопривредног земљишта, обележавање парцела 

државног земљишта и уређење атарских путева, док се у оквиру мера заштите финансира 

опремање противградне и пољочуварске службе, као и подизање ветрозаштитних појасева 

(Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини 

Бачка Паланка за 2020. годину).  

1.3. Пољопривредно земљиште у државној својини 

Према подацима Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта у државној својини у општини Бачка Паланка за 2020. годину, пољопривредно 

земљиште у државној својини простире се на 9.471 ха 15 ари 72 м2 , при чему је 221,2 ха 

планирано за давање по основу права пречег закупа - сточарство, док је 451 ха 16 ари и 18 м2 

планирано за давање у закуп путем лицитације. Важећим уговорима о закупу 

пољопривредног државног земљишта било је заузето 2.834 ха 30 ари 33 м2, а по основу 

давања без накнаде још 10,0 ха земљишта. Реституцијом се континуирано смањује површина 

државног пољопривредног земљишта које се налази на подручју Општине, а самим тим и 

средства која се остварују по основу закупа.  
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Табела 4. Укупно пољопривредно земљиште у државној својини по катастарским 

општинама (ха) 
Катастарска општина 2020. 2019. 2020/2019 (%) 

Бачка Паланка 1.184,2943 1.207,2878 -1,9 

Челарево 621,1820 788,4958 -21,2 

Гајдобра 1.001,4712 1.023,9935 -2,2 

Нова Гајдобра 330,1953 338,5592 -2,5 

Обровац 930,9176 932,7386 -0,2 

Параге 44,4001 45,7024 -2,8 

Пивнице 177,8171 171,8851 +3,5 

Силбаш 222,9368 266,9343 -16,5 

Товаришево 277,4918 369,6406 -24,9 

Бачка Паланка-град 353,2681 563,0489 -37,3 

Младеново 2.550,5101 2.563,2595 -0,5 

Нова Паланка 815,6893 815,6893 0,0 

Деспотово 333,3898 392,5513 -15,1 

Нештин 498,1731 506,1538 -1,6 

Визић 129,4206 133,0446 -2,7 

Укупно 9.471,1572 10.118,98 -6,4 

Извор: Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у 

општини Бачка Паланка за 2020. и 2019. годину 

1.4. Наводњавање на подручју општине Бачка Паланка 

Према подацима Републичког завода за статистику, 2018. (Анкета о броју газдинстава и 

наводњавана површина земљишта према врстама усева и категоријама коришћења), на 

подручју општине Бачка Паланка укупно се наводњава 3.413 ха на земљишту 772 

пољопривредна газдинства (Табела 5). 

Табела. 5. Наводњавана површина према врстама усева на подручју општине Бачка Паланка 

Културе 

Република Србија Регион Војводине 
Јужнобачка 

област 
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П
о
в

р
ш

и
н

а
 

(х
а
) 

Б
р

о
ј 

га
зд

и
н

ст
а
в

а
 

П
о
в

р
ш

и
н

а
 

(х
а
) 

Б
р

о
ј 

га
зд

и
н

ст
а
в

а
 

П
о
в

р
ш

и
н

а
 

(х
а
) 

Б
р

о
ј 

га
зд

и
н

ст
а
в

а
 

П
о
в

р
ш

и
н

а
 

(х
а
) 

Б
р

о
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Укупно наводњавано 
159.587 186.231 82.588 27.681 

2.479

0 
4.116 3.413 772 

Кукуруз за зрно 27.313 17.644 15..037 1.174 4.985 277 395 32 

Жита укупно 41.298 21.187 23.258 1.672 7.633 345 641 53 

Махунарке укупно 1.934 8.732 1.317 489 87 35 49 10 

Кромпир 5.895 26.758 2.040 1.789 698 235 75 22 

Шећерна репа 5.182 95 5.179 75 3.252 41 187 22 

Уљана репица 1.563 70 1.517 54 824 5 7 1 

Сунцокрет 2.047 269 1.613 168 414 12 9 1 

Поврће, бостан и јагоде 

укупно 
50.029 114.282 22.760 18.355 6.659 2.449 1.649 426 

Крмно биље укупно 2.924 3.086 968 359 154 56 42 15 

Виногради 679 2.303 155 473 25 62 3 10 

Воће и бобичасто воће 31.968 52.202 10.829 6.505 1.648 1.162 455 287 

Остало 16.068 16.895 12.952 2.633 3.395 321 295 61 

Извор: Попис пољопривреде, Анкета 2018. хttps://data.stat.gov.rs/Хome/Result/1300020301?languageCode=sr-Cyrl 
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Кукуруз за силажу се наводњава на површини од 395 ха (32 пољопривредна газдинства), жита 

(укупно) на површини од 614 ха (53 пољопривредна газдинства), махунарке на 49 ха (10 

пољопривредних газдинстава), кромпир на 75 ха (22 пољопривредна газдинства), шећерна репа 

на 187 ха (22 пољопривредна газдинства), уљана репица на 7 ха (1 пољопривредно газдинство), 

сунцокрет на 9 ха (1 пољопривредно газдинство), поврће, бостан и јагоде на отвореном на 1.649 

ха (426 пољопривредних газдинстава), крмно биље на 42 ха (15 пољопривредних газдинстава), 

виногради на 3 ха (10 пољопривредних газдинстава), воће и бобичасто воће на 455 ха (287 

пољопривредних газдинстава) и остало на 295 ха (61 пољопривредно газдинство).  

Начини наводњавања који се примењују на подручју општине Бачка Паланка су: 

површински (32,2%), орошавање или вештачка киша (26,1%) и кап по кап (41,7%), што се 

може видети из Табеле 6. 

Табела 6. Начини наводњавања на подручју општине Бачка Паланка  

Регион/Област 
Начин наводњавања (%) 

Површински  Орошавањем  Кап по кап 

Република Србија 60,6 12,2 27,2 

Регион Војводине 38,7 25,0 36,2 

Јужнобачка област 37,7 33,1 29,2 

Општина Бачка 

Паланка 
32,2 26,1 41,7 

Извор: Попис пољопривреде 2011/2012, Књига I 

Главни извори воде за наводњавање су: подземне воде на газдинству 63,3%, површинске 

воде на газдинству 2,9%, површинске воде ван газдинства (29,6%), вода из водовoда 

(3,1%) и остали извори (1,1%), (Табела 7). 

Табела 7. Главни извори воде за наводњавање на подручју општине Бачка Паланка 

Регион/Област 

Главни извор воде за наводњавање (%) 

Подземне 

воде на 

газдинству 

Површинске 

воде на 

газдинству 

Површинске 

воде ван 

газдинства 

Вода из 

водовода 

Остали 

извори 

Република 

Србија 
51,6 6,7 31,0 6,5 4,2 

Регион 

Војводине 
44,9 5,2 40,2 5,1 4,6 

Јужнобачка 

област 
56,2 5,7 30,9 3,5 3,6 

Општина Бачка 

Паланка 
63,3 2,9 29,6 3,1 1,1 

Извор: Попис пољопривреде 2011/2012, Књига I 

Дакле, на подручју Општине највише се наводњава поврће, затим жита и кукуруз за 

силажу, воће и бобичасто воће. У мањем проценту се наводњавају и друге културе. За 

наводњавање се највише као извор воде користе подземне воде на газдинству, а од начина 

наводњавања је највише у употреби локално површинско наводњавање „кап по кап“. 

Ако се има у виду присуство канала ДТД може се рећи да се наводњава веома мали 

проценат пољопривредних површина. Главни разлог јесте недостатак инвестирања у 

мелиоративне системе, али и високе таксе које надлежно јавно предузеће потражује за 

коришћење мелиоративног канала.  
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Одводњавање земљишта. Укупна површина мелиорационог подручја је око 130.000 

хектара (Стратегија развоја општине Бачка Паланка 2010 – 2014.). Одводни мелиорациони 

канали у атарима су део система ДТД и у надлежности су ЈВП Воде Војводине. 

Одводњавање воде се врши гравитационо са горњих делова, а у ритским деловима одвод 

сувишних вода се врши помоћу црпних станица. У овој области постоје велики проблеми, 

јер су водопривредни објекти запуштени и нису у пуној функцији. У том смислу постоји 

велика опасност од подземних вода и атмосферских падавина. 

1.5. Шуме и шумско земљиште општине Бачка Паланка 

У општини Бачка Паланка која заузима територију од 590км2, шума има на површини од 

2475,65 ха2 (по званичној статистици Републике Србије Општине и региони у Републици 

Србији, 2020.). Према тим подацима  процентуална заступљеност шума ја 4,1%, а била је 5,9% 

према Стратегији одрживог развоја општине Бачка Паланка из 2016. године. Ови проценти су 

испод републичког, покрајинског и регионалног просека и говоре о недовољној заступљеност 

шума у Бачкој Паланци. Према Просторном плану РС предвиђа се 41,4% површине под шумом. 

По најновијим подацима површине под шумом су испод 30% док је у Војводини чак испод 7% 

и Бачка Паланка је по овом показатељу испод просека. 

Површине под шумама су се смањивале због интензивне пољопривредне производње и 

плодног чернозема. Највише шуме има у плавној зони Дунава (Букински Рит, Паланчке 

аде – Чипски полој), изнад алувијалне равни Дунава је локалитет Багремара код насеља 

Бачка Паланка, поред насеља Карађорђево у парку Букински налази се храстик. Значајна 

површина под шумом је поред насеља Визић и Нештин и припада фрушкогорским 

шумама. Недостатак шума је условио појаву одношења земљишта услед јаких ветрова, 

што је довело до процеса еолске ерозије. Еолска ерозија доводи до тога да су ефекти суше 

и климатских промена израженији и безбедност и квалитет животне средине угрожени. 

(Службени лист општине Бачка Паланка, бр 6/2016). 

Сеча шума се врши плански (ЈП Војводинашуме), али и неплански од стране несавесних 

појединаца. Установљено је да је било сече стабала у Парку природе Тиквара и у 

Специјалном резервату природе Багремара, дакле у заштићеним подручјима. 

Уништавањем ових шумских екосистема нестају врсте везане за ова станишта чиме се 

значајно биодиверзитет угрожава. За Багремару је конкретно везана ретка врста кукурека, 

ова врста је на нивоу Европе постала реткост. Угрожена је такође Полојска шума која је 

била природни екосистем углавном од столетних храстова,  а на делу који је посечен 

засађена је клонска топола. Стабла ове шуме су станишта ретких и угрожених врста попут 

орла белорепана и орла мишара, у старим и сувим стаблима се гнезде птице дупљашице, и 

детлићи. Осим тога су присутне и врсте строго заштићених инсеката.  Све ове врсте сечом 

старих храстова губе станиште, нестају. Зато се одредбе Закона о заштити природе  морају 

поштовати и казнена политика за непоштовање истих се мора доследније примењивати1.  

 

 

 

 
1 https://www.rts.rs/page/magazine/sr/story/2953/priroda/4248248/seca-suma-vojvoina.хtml 
 

https://www.rts.rs/page/magazine/sr/story/2953/priroda/4248248/seca-suma-vojvoina.хtml
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2. Примарна пољопривредна производња 

2.1. Ратарска производња 

На основу података Пописа пољопривреде из 2012. године и Анкете о структури 

пољопривредних газдинстава из 2018. године, у Табели 8. дат је преглед о структури ПГ  

према категоријама земљишта значајних за ратарску производњу. 

На територији општине Бачка Паланка у 2018. години забележено је смањење броја 

пољопривредних газдинстава и коришћеног пољопривредног земљишта свих категорија 

земљишта у односу на 2012. годину. Исти тренд је забележен код готово свих категорија 

на осталим нивоима посматрања. Изузетак је повећање површина под ораницама и 

баштама на нивоу Републике Србије за 2,32% и КПЗ за 1,12%. 

Табела 8. Газдинства према величини коришћеног пољопривредног земљишта 

Регион 

Област 

Град –  

Општина 

Година ПГ** КПЗ* 

Окућница 
Оранице и 

баште 

Ливаде и 

пашњаци 

ПГ хa ПГ хa ПГ хa 

Република Србија 
2012. 631 552 3 437 423 331 145 23 727 519 446   2 513 154 266 813 713 242 

2018. 564 541 3 475 894 356 360 22 126 491 125 2 571 580 246 774 676 724 

Регион Војводине 
2012. 147 624 1 608 896 84 693 5 747 118 052 1 466 176 4 335 114 638 

2018. 127 070 1 574 366 61 601 3 497 112 876 1 433 130 2 705 112 742 

Јужнобачка област 
2012. 31 867 286 793 17 308 953 24 322 274 012 622 7 953 

2018. 25 276 273 729 11 957 560 22 465 262 394 469 6 086 

  Бачка Паланка 
2012. 5 352 44 392 3 149 198 4 454 42 854 74 371 

2018. 4 547 40 839 2 794 108 3 969 39 258 70 141 

*КПЗ- коришћено пољопривредно земљиште, **ПГ – пољопривредно газдинство 

Извор: РЗС (2018). Анкета о структури пољопривредних газдинстава; Попис пољопривреде 2012. 

Према подацима Анкете о структури пољопривредних газдинстава у току 2018. године, 

забележене су површине следећих категорија на територији општине Бачка Паланка 

(Табела 8.). На подручју Бачке Паланке постоји 4.547 пољопривредних газдинстава, на 

којима је коришћено 40.839 хa земљишта. Удео КПЗ Бачке Паланке у Јужнобачком округу 

чини 14,92%, док је на нивоу АП Војводине знатно мали и износи 2,59%. У односу на КПЗ 

Републике Србије, тај удео је још мањи и износи 1,17%. 

Најзаступљеније категорије земљишта на територији Бачке Паланке су оранице и баште 

(39.258 хa), ливаде и пашњаци (141 хa) и окућнице (108 хa). Према Анкети о структури 

пољопривреде, значајно је присуство и сталних засада: воћњака (1.208 хa) и винограда 

(123 хa). Тако је удео у укупно коришћеном пољопривредном земљишту: 96,13% оранице 

и баште, 2,96% воћњаци, 0,3% виногради, 0,35% ливаде и пашњаци и 0,26% окућнице. 

У односу на 2012. годину, број пољопривредних газдинстава се смањио за 15%, док је  8% 

коришћеног пољопривредног земљишта мање у употреби. Површина за производњу на 

окућницама су смањене за 45%, оранице и баште се простиру на 8,4% мање површина, док 

су површине под ливадама и пашњацима смањене за 62%. 

У Табели 9. приказане су површине под ораницама и баштама. На основу добијених 

резултата, на нивоу РС, у 2018. години забележено је повећање укупних површина под 

ораницама и баштама – 2,32%. Жита се гаје на највећој површини (1.702.829 хa – 2018. 

године), али је та површина мања за 0,75% у односу на 2012. годину. Површине под 
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махунаркама се узгајају на 37,25% више површина у односу на 2012. годину (7.834 хa). 

Исти тренд прати и производњу кромпира, која се простире на 27.701 хa, што је за 10,22% 

више у односу на 2012. годину. Површине под шећерном репом бележе смањење 

површина за 35% (44.898 хa у 2018. години). Индустријско биље се гаји на 493.570 хa, 

(2018.), што је за 28,57% више од 2012. године. Површине под крмним биљем су мање у 

2018. години у односу на 2012. годину за 35,31% и износе 230.323 хa. 

На нивоу региона Војводине, површине на којима се обавља производња жита се смањила 

у односу на 2012. годину за 9,92% и износи 879.312 хa. Површине под махунаркама 

бележе пораст за 36,88%, под индустријским биљем за 22,83%, површине под кромпиром 

за 2,81%, док површине под крмним биљем бележе пораст од 9,42% у односу на 2012. 

годину. Насупрот њима, површине под шећерном репом у 2018. години бележе смањење 

површина за 33,43% у односу на 2012. годину. 

Површине под ораницама и баштама на нивоу Јужнобачке области прати тренд као и на 

осталим нивоима посматрања. Забележено је значајно смањење под махунаркама у 2018. 

години, за чак 69,7% у односу на 2012. годину. Смањење површина бележиле су и остале 

категорије, изузев површина под индустријским биљем, где је забележен раст у 2018. 

години – 4,16% површина више него у 2012. години. 

Табела 9. Површине под ораницама и баштама, 2012. и 2018. година (хa) 

Регион 

Област 

Град – 

Оптина 

Година КПЗ 

 

Ораница и баште 

 

У
к

у
п

н
о
 

Ж
и

т
а
 

М
а
х
у
н

а
р

к
е 

К
р

о
м

п
и

р
 

Ш
ећ

ер
н

а
 р

еп
а
 

И
н

д
у
ст

р
и

јс
к

о
 

б
и

љ
е 

К
р

м
н

о
 б

и
љ

е 

Р.Србија 
2012. 3 437 423 2 513 154 1715 562 5 708 25 132 69 112 383 881 356 008 

2018. 3 475 894 2 571 580 1 702 829 7 834 27 701 44 898 493 570 230 323 

Регион 

Војводине 

2012. 1 608 896 1 466 176 976 243 1 925 3 775 65 660 346 943 45 854 

2018. 1 574 366 1 433 130 879 312 2 635 3 881 43 711 426 158 50 172 

Јужнобачка 

област 

2012.    286 793 274 012 146 636 1 155 1 825 15 875 94 008 7 346 

2018.    273 729 262 394 133 873 350 1 276 12 113 97 920 7 796 

Бачка 

Паланка 

2012. 44 392 42 854 23 019 250 395 1 152 15 298 1 196 

2018. 40 839 39 258 17 962 151 243 498 17 359 1 173 

*КПЗ- коришћено пољопривредно земљиште 

Извор: РЗС (2018). Анкета о структури пољопривредних газдинстава; Попис пољопривреде 2012. 

Укупне површине под ораницама и баштама у општини бележе смањење од 8,4% у 2018. 

години, у односу на 2012. годину. Жита се гаје на 17.962 хa обрадивих површина и оне 

бележе смањење од 22,3% у односу на 2012. годину. Површине под махунаркама се гаје на 

151 хa, што је за 39,6% мање од површина забележених 2012. године.  

Исти тренд прате и површине под кромпиром, шећерном репом и крмним биљем (38,5%, 

56,8% и 1,92% мање у односу на 2012. годину, респективно за све три групе биља). 

Индустријско биље се у 2018. години гаји на 13,47% више површина него у 2012. години. 

У Табели 10. дат је приказ површина под најважнијим врстама жита узгајаних у 2012. и 2018. 

години на територији општине Бачка Паланка, према подацима референтних институција 
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Табела 10. Површине под житарицама на територији Бачке Паланке, 2012. и 2018. (хa) 

Општина Год. Укупно 
Пшеница 

и крупник 

Дурум 

пшеница 
Раж Јечам Овас 

Кукуруз 

за зрно 
Тритикале 

Остала 

жита за 

зрно 

Бачка 

Паланка 

2012. 23 019 6 134 - 0,18 334,72 87,57 16 335,46 - 126,93 

2018. 17 962 3 667 181 1 749 64 12 792 369 140 

Извор: РЗС (2018). Анкета о структури пољопривредних газдинстава; Попис пољопривреде 2012. 

Укупне површине под житарицама на територији општине Бачка Паланка у 2018. години 

бележе смањење од 21,96% у односу на 2012. годину и износе 17.962 хa. У сетвеној 

структури најзаступљенији је кукуруз за зрно- 12.792 хa и чини 71,22% засејаних 

површина под житима. Следе површине под пшеницом и крупником - 3.667 хa и чине 

20,42% засејаних површина. Површине засејане јечмом у 2018. години бележе пораст од 

41,43% у односу на 2012. годину и износе 749 хa. Површине на којима се сеју тритикале  и 

дурум пшеница нису обухваћене пописом пољопривреде 2012, али у Анкети 2018 је 

забележена површина од 369 хa и 181 хa (респективно за обе врсте) у општини Бачка 

Паланка. Овас се гаји на 64 хa обрадиве поврише, док се остала жита гаје на 140 хa. 

Табела 11. Површине под махунаркама на територији Бачке Паланке, 2012. и 2018. (хa) 

Општина Година Укупно Грашак за суво зрно Пасуљ Остале махунарке 

Бачка Паланка 
2012. 250 145 104 1 

2018. 151 - 83 68 

Извор: РЗС (2018). Анкета о структури пољопривредних газдинстава; Попис пољопривреде 2012. 

Укупне површине под махунаркама у 2018. години на територији Бачке Паланке смањене 

су у односу на 2012. годину за скоро 40% и износи 151 хa. Грашак за суво зрно се у 2018. 

години није производио као у 2012. години, док су површине под пасуљем смањенње за 

20,19% и износ 83 хa. Површине под осталим махунаркама су се повећале у односу на 

2012. годину када је било посејано са 1 хa, док је у 2018. та површина износила 68 хa. 

У Табели 12. је дат преглед структуре површина под најважнијим врстама индустријског биља 

на територији Бачке Паланке у 2018. години са освртом на попис пољопривреде из 2012. 

године. 

Табела 12. Површине под индустријским биљем у општини Бачка Паланка, 2012., 2018. (хa) 

Општина 

Г
о
д
и

н
а
 

У
к

у
п

н
о
 

Д
у
в

а
н

 

Х
м
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љ
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и
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а
 

С
у
н

ц
о
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р
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С
о
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О
ст

а
л
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љ

е 
за

 

 п
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и
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њ
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љ
а
 

Л
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о
в
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т
о
 и

  

а
р

о
м

а
т
и

ч
н

о
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и
љ

е 

О
ст

а
л

о
 

 И
н

д
у
ст

р
и

јс
к

о
 

 б
и

љ
е 

Бачка 

Паланка 

2012 15.298 4 3 229 323 14.661 5 5 68 

2018 17.359 3 0 1.121 797 15.185 12 8 233 

Извор: РЗС (2018). Анкета о структури пољопривредних газдинстава; Попис пољопривреде 2012. 
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У структури индустријског биља на територији општине Бачка Паланка, највеће површине 

засејане су сојом – 15.185 хa, што чини 87,45% укупних површина. После соје, највише 

површина засејано је уљаном репицом – 1.121 хa (6,46%); сунцокретом – 797 хa (4,59 %) и 

осталим индустријским биљем – 233 хa (1,34%). Дуван је засејан на 3 хектара, лековито и 

ароматично биље на 8 хa, док је остало биље за производњу уља засејано на 12 хa. За разлику од 

2012. године, хмељ није гајен на територији Бачке Паланке. 

Табела 13. Површине под крмним биљем у општини Бачка Паланка, 2012., 2018. (хa) 

О
п

ш
т
и

н
а

 

Г
о

д
и

н
а

 

Крмно биље 
У
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у
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си
л

а
ж

у
 

Д
ет

ел
и

н
а

 

Л
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е 
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о
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л

о
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љ
е 

к
о
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е 
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о

р
ен

а
ст

о
 и

 

зе
љ
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о
 

к
р

м
н

о
 б

и
љ

е 

Бачка 

Паланка 

2012. 1.196 1 102 567 436 11 2 71 5 

2018. 1.173 1 259 821 74 1 0 18 

Извор: РЗС (2018). Анкета о структури пољопривредних газдинстава; Попис пољопривреде 2012. 

У Табели 13 дат је преглед сетвене структуре крмног биља на територији Бачке Паланке. Тако 

је забележено да у односу на 2012. годину укупне површине под крмним биљем бележе 

смањење од 1,92% и износе 1.173 хa. У сетвеној структури највеће површине заузима 

производња детелине и луцерке и она се обавља на 821 хa (70%). Следе површине на којима се 

гаји кукуруз за силажу (259 хa) – 22,1% од укупне површине под крмним биљем. Значајан удео 

има и производња осталих крмних легуминоза – 74 хa или 6,31% и осталог коренстог и 

зељастог крмног биља – 18 хa (1,53%).  

2.2. Производња поврћа, воћа и грожђа 

Општина Бачка Паланка представља подручје са развијеним повртарством. У производњи 

поврћа највише је заступљена производња кромпира, паприке, црног лука и парадајза.  

Производња поврћа одвија се на укупно 1.649 ха. Од укупног броја газдинстава на 

подручју Општине, 9,7 %, односно 426 газдинстава бави се повртарством.   

Посматрано са становишта економске величине газдинства на којима се одвија 

производња поврћа најзаступљенија су газдинства која се сврставају у категорију 

вредности од 15 до 25 хиљада евра. Забележено је 98 газдинстава која припадају овој 

категорији економске величине, што чини 23,0% укупног броја газдинстава које се баве 

повртарском производњом.   

Према заступљености, следе газдинства која се сврставају у категорију вредности од 2 до 

4 хиљаде евра, односно категорију од 25 до 50 хиљаде евра, а која броје 82, односно 74 

газдинстава и имају учешће од 19,2, односно 17,4% у укупном броју газдинстава које се 

баве производњом поврћа. 

У категорији вредности од 8 до 15 хиљада евра забележено је 49 газдинстава, а следе 

газдинства економске величине од 4 до 8 хиљада евра и газдинства вредности до 2 хиљаде 

евра, која броје 48, односно 40 газдинства, и имају учешће од 11,3, односно 9,4%. 

На територији општине Бачка Паланка забележено је једно газдинство које према 

економској величини припада категорији вредности од 1,5 до 3 милиона евра и једно 
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газдинство које припада категорији вредности већој од 3 милиона евра. Оба газдинства 

производе поврће на отвореном, а намењено је за индустријску прераду. 

Посматрано са становишта структуре према типу производње, доминантно је заступљена 

производња на отвореном пољу која је намењена за индустријску прераду, а која се одвија 

на 1.035 ха. Целокупна производња поврћа које је намењено преради одвија се у оквиру 49 

пољопривредних газдинстава.  

Следи производња на отвореном пољу која је намењена за потрошњу у свежем стању, 

одвија се на 600 ха, а у овом типу производње учествује 292 газдинства.  

Производња поврћа у стакленицима и пластеницима одвија се на свега 14 ха. У 

производњи поврћа у заштићеним условима укључено је 128 газдинстава.  

Хистограм 1. Структура површина под поврћем на територији општине Бачка Паланка 

према типу производње  

 

 Извор:  Републички завод за статистику, Београд. 

Повртарска производња треба да се развија због повољних агроеколошких услова који 

карактеришу ово подручје, али и због непосредне близине тржишта Европске уније.   

Производња поврћа мора да буде високо интензивна да би ценовно била конкурентна 

поврћу које се увози из земаља са изузетно повољном климом за повртарску производњу 

(Македонија, Турска, Албанија). Значајно за развој повртарства је и повећање производње 

у заштићеном простору, која се тренутно одвија на свега 0,8% укупних површина под 

поврћем на територији Општине, што би омогућило континуирано снабдевање циљних 

тржишта различитим врстама поврћа.  

У воћарској производњи доминантно је заступљена производња јабуке, а следе 

површине под вишњом, крушком, лешником, малином и бресквом. Производња се одвија 

на плантажним и на екстензивним воћњацима, с тим да доминирају плантажни воћњаци. 

Од укупног броја газдинстава на подручју општине (4.405), 11,7%, односно 517 

газдинстава бави се производњом воћа, а производња грожђа се одвија на 160 газдинстава.   

Са становишта економске величине газдинства на којима се одвија производња воћа 

најзаступљенија су газдинства која се сврставају у категорију вредности од 4 до 8 хиљада 
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евра. Забележено је 130 газдинстава која припадају овој категорији економске величине, 

што чини 25,1% укупног броја газдинстава које се баве воћарском производњом.   

Следе газдинства која се сврставају у категорију вредности од 15 до 25 хиљада евра, 

односно категорију од 8 до 15 хиљаде евра,  а која броје 102, односно 90 газдинстава и 

имају учешће од 19,7, односно 17,4%. 

У категорији вредности од 25 до 50 хиљада евра забележено је 66 газдинстава, а следе 

газдинства економске величине од 2 до 4 хиљада евра и газдинства вредности до 2 хиљаде 

евра, која броје 59, односно 52 газдинства, и имају учешће од 11,4, односно 10,0% у 

укупном броју газдинстава у систему воћарске производње општине Бачка Паланка. 

Остале категорије економске величине газдинства заступљене су у малом броју. 

Значајно је навести да је производњи воћа на територији општине Бачка Паланка 

забележено једно газдинство које према економској величини припада категорији 

вредности од 1,5 до 3 милиона евра (производња јабуке) и једно газдинство које припада 

категорији вредности већој од 3 милиона евра (производња вишње и јабуке).  

Највише заступљена категорија економске величине газдинстава која производе грожђе на 

територији Општине су газдинства која се сврставају у категорију вредности од 2 до 4 

хиљаде евра (57 газдинстава), на којима се производња одвија на укупно 31 ха, а сорте за 

бела и црвена, односно розе вина су подједнако заступљене и производе се на по 11 ха, 

док се на преосталим површинама одвија производња стоних сорти за конзумирање у 

свежем, односно прерађеном стању.  

Следе газдинства у категорији вредности од 25 до 50 хиљада евра (39 газдинстава). 

Производња грожђа на овим газдинствима одвија се на укупно 18 ха, а највеће учешће 

имају сорте за производњу црвеног, односно розе вина.   

Следе газдинства која се сврставају у категорију вредности 8 до 15 хиљада, односно 

категорију 15 до 25 хиљада евра, која броје 18, односно 16 газдинстава. 

У производњи грожђа на територији Општине забележено је једно газдинство које према 

економској величини припада категорији вредности од 500 до 750 хиљада евра. На овом 

газдинству производња грожђа одвија се на 30 ха, а у производној структури веће учешће 

имају сорте за производњу црвеног, односно розе вина које се гаје на 20 ха, док се сорте за 

производњу белог вина гаје на 10 ха.     

Од укупне површине коришћеног пољопривредног земљишта на територији општине 

Бачка Паланка (40.839 ха) производња воћа одвија се на 1.208 ха.     

Највеће учешће у производњи има јабука која се гаји на 712 ха, што чини 58,9% укупних 

површина под воћем на подручју Општине.  

Према величини површина следи вишња која се производи на 110 ха, односно 9,1% 

површина, а затим и крушка и лешник која се гаје на по 93 ха, односно 7,7 % површина. 

Производња малине и брескве одвија се на 83 ха, односно 39 ха, што чини 6,9%, односно 

3,2% укупних површина под воћем на територији општине Бачка Паланка. Остале воћне 

врсте које су заступљене у воћарској производњи Општине (кајсија, шљива, дуња и орах) 

имају појединачно учешће у површинама које се креће од 0,6 до 2,7%.  
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Хистограм 2. Површине под воћем и грожђем на територији општине Бачка Паланка  

 

 Извор:  Републички завод за статистику, Београд. 

Производња грожђа одвија се на 123 ха. У производној структури нешто веће учешће 

имају сорте за производњу црвеног, односно розе вина. Производња ових сорти грожђа 

одвија се на 56 ха, док се сорте за производњу белог вина гаје на 42 ха. Производња 

стоних сорти грожђа за конзумирање у свежем, односно прерађеном стању одвија се на 23 

ха, док се на 2 ха гаје сорте грожђа за производњу вина са географским пореклом.    

2.3. Производња ароматичног, лековитог и зачинског биља 

Производња ароматичног, лековитог и зачинског биља може донети добру добит, јер су 

релативно мала улагања у ову производњу, а зарада солидна. Треба бити опрезан у избору 

биљних врста и одговарајућег земљишта што су предуслови за успех у овом послу2.  

У Србији се производњом, откупом и прерадом ароматичног, лековитог и зачинског биља бави 

око 40 малих и већих фирми. Једна од ових која се издваја као једна од јаче развијених је 

„Фруктус“ из Бачке Планке. Ова фирма је почела 1991. године као самостална занатска 

радионица, да би од 2001. године постала бренд препознатљивог имена и високог квалитета. 

Фирма се бави уговарањем узгоја лековитог биља, затим прерадом и пласманом лековитог 

биља. Пакују се чајеви (нана, коприва дивља трешња, хибискус и др. као и мешавине лековитог 

биља), инстант чајеви и капсуле у савременим постројењима и по светским стандардима. 

Пласман производа ове фирме није само у Р. Србији већ и на простору бивше Југославије3.  

2.4. Производња цвећа 

Производња цвећа у Бачкој Паланци је развијена. Посебно се производе мушкатле и 

петуније. Продаја и потражња су добре и призвођачи су задовољни ценом. Од више 

регистрованих произвођача издваја се Ђорђе Шијаков. Овај произвођач се бави узгојем 

мушкатли (висећих, мушкатле за сунце, дуплих и др), калиопа, пеларгоније, бегонија, 

салвија, копривице разне украсне, чуваркуће и др.  Расадници произвођача цвећа у Бачкој 

Паланци  обезбеђују производњу цвећа током целе године тако да је понуда цвећа увек 

 
2 https://www.agrosaveti.rs/eko-proizvodnja/gajenje-lekovitog-bilja-ulaganja-nisu-velika-zarada-solidna/ 
3 https://kompanije.co.rs/fructus-doo 
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разноврсна. Расадници су савремено опремљени са постројењима за грејање у зимском 

периоду што обезбеђује континуирану производњу4.  

2.5. Сточарство  

По подацима пописа пољопривреде 2012, на подручју општине је било 15.060,48 условних 

грла стоке на 3.667 пољопривредних газдинстава, док је по подацима Анкете о структури 

пољопривредних газдинстава 2018, евидентирано 14.673 УГ на 3.058 ПГ, тако да је у 

периоду 2012. до 2018. године на подручју Општине остварено смањење броја условних 

грла и пољопривредних газдинстава који се баве сточарском производњом. Овакво 

кретање броја УГ је у складу са кретањем стања у сточарству на подручју читаве Србије. 

Највећи број условних грла стоке се налази на породичним пољопривредним 

газдинствима, односно 82,4% од укупног броја, док се осталa условнa грла (17,6%) налазe 

на газдинствима правних лица. На основу броја условних грла стоке на 100 ха КПЗ, 

односно показaтеља индекса густине сточног фонда уочава се да је на подручју Општине 

знатно мањи број УГ на 100 хa у односу на ниво Републике што указује да је сточарска 

производња мање развијена у ЈЛС (Табела 14.). 

Табела 14. Индекс густине сточног фонда 2018. 

Република/ЈЛС Број условних грла Број УГ на 100 хa КПЗ 

Република Србија 1.933.840 55 

Бачка Паланка  13.480 36 

Индекс густине сточног фонда на нивоу ЕУ-28 у 2010. години износио је 78 условних грла/100 хa КПЗ 

(Eurostat, 2013). 

Извор: РЗС. Анкета о структури пољопривредних газдинстава, 2018. 

Од укупног броја пољоривредних газдинстава на подручју Општине сточарском 

производњом бави се 67,2% газдинстава (Анкета о структури пољопривредних 

газдинстава, 2018). Живина се налази на највећем броју газдинстава које се баве 

сточарском производњом (75,6%), а велик број газдинства има и свиње (68,2%), док се 

узгојем осталих врста стоке бави знатно мањи проценат газдинстава (Графикон 3.). 

Графикон 3. Структура газдинстава која гаје стоку у Бачкој Паланци (%), 2018. година 

 

Извор: РЗС, Анкета о структури пољопривредних газдинстава 2018. године 

 
4 https://www.youtube.com/watcх?v=cjzrMpp5rCo 

 

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00

Живина

Свиње

Овце

Козе

Говеда

Кунићи

Коњи

Магарци

https://www.youtube.com/watcх?v=cjzrMpp5rCo


15 

 

Сточарском производњом се баве два правна лица (Подаци општине Бачка Паланка, 

27.10.2021.): А.Д. Будућност Бачка Паланка на којој је огранизована говедарска 

производња и Група Univerexport Бачка А.Д. Бачка Паланка, која се бави узгојем свиња. 

На подручју Општине налази се и ергела „Карађорђево“ у чијем склопу се налази 

хиподром и музеј коњарства.  

У даљој анализи ће бити приказано бројно стање стоке на подручју Општине на основу 

података Анкете.  

Говедарство. На подручју општине се на 212 пољопривредних газдинстава налази 5.105 

грла говеда, односно говедарском производњом се бави 6,9% газдинстава која се баве 

сточарском производњом. Када се анализира број грла говеда по газдинству може се 

видети да је највеће учешће газдинстава који имају 3-9 грла (43,2%), затим газдинства која 

имају 10-19 грла (18,8%). Учешће газдинстава која имају 1-2 грла на подручју Општине 

(15,5%) је далеко мање у односу на просек на нивоу Републике (43,1%). По подацима 

општине Бачка Паланка (27.10.2021) говедарска производња је најразвијенија на подручју 

насељених места Бачка Паланка и Товаришево. На подручју Општине постоје три већа 

газдинства индивидуалних пољопривредних произвођача која се баве говедарском 

производњом5.  

Свињарство. Свињарском производњом се бави 2.055 пољопривредних газдинстава на 

подручју Општине на којима се по Анкети налази 33.652 свиња. У укупном броју 

газдинстава које се баве овом производњом, највеће учешће имају ПГ на којима се налази 

3-9 грла (47,0%). Значајније учешће имају и газдинства са 1-2 грла свиња (33,5%) и са 10-

19 грла (11,9%), док је учешће газдинстава са већим бројем грла испод 7,0%. Свињарство 

је најразвијеније у местима Бачка Паланка, Пивнице и Силбаш, а евидентиран је један 

већи индивидуални произвођач у свињарству.  

Овчарство. На подручју Општине се налази 11.612 грла на 477 газдинстава. Ако се 

анализира број грла који се налази на газдинствима највећи број газдинстава има између 

3-9 грла (50,9%), потом 10-19 грла (20,7%). Учешће газдинстава која имају 50-99 грла 

оваца (12,4%) и 20-49 грла (10,3%) такође није занемарљиво. На подручју Општине 

постоји један већи индивидуални пољопривредни произвођач који се бави овчарском 

производњом, а овчарска производња је најразвијенија у насељеним местима Товаришево, 

Обровац и Деспотово (Подаци општине Бачка Паланка, 27.10.2021.). 

Козарство. Козарском производњом се бави 295 пољопривредних газдинстава, на којима 

се налази 2.352 грла коза. Ако се анализира броја грла по газдинству може се видети да се 

целокупан број грла налази на газдинствима која имају до 99 грла, односно да не постоје 

газдинства са 100 или више грла коза. Највећи број газдинстава која се баве овом 

производњом има свега 1-2 грла (45,8%), 3-9 грла држи 41,4% газдинстава, док је учешће 

газдинстава са већим бројем грла знатно мање (испод 5%). На основу података Анкете и 

података општине, не постоје газдинства која имају већи број грла коза.        

Живинарство. По подацима Анкете, на подручју општине се налази 139.832 грла живине 

на 2.313 газдинстава. Карактеристика ове гране сточарства је да газдинства имају мањи 

број грла. Код узгоја кокошки носиља највеће је учешће газдинстава (96,7%) која држе 1-

49 грла. Када се ради о узгоју бројлера највеће је учешће газдинстава на којима има 1-49 

 
5 Подаци општине Бачка Паланка, 27.10.2021. године      
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грла бројлера (74,5%), потом на газдинствима која имају између 50 и 99 бројлера (17,4%), 

а по подацима Анкете учешће газдинстава која имају преко 5.000 грла бројлера је 1,0% у 

укупном броју газдинстава које се баве овом производњом. Насељена места Бачка 

Паланка и Обровац су најзначанија места на подручју Општине за живинарску 

производњу. 

2.6. Пчеларство и рибарство  

Према Попису пољопривреде 2012. у општини има 106 газдинстава која се баве 

пчеларством, са укупно 3.949  хиљада пчелињих друштава. Од тога је већи број кошница 

са покретним системом док је мањи број са непокретним, свега 357 хиљада кошница. 

Табела 15. Преглед стања пчеларства и рибарства по газдинствима у Општини Бачка 

Паланка у хиљ. 
ЈЛС Број 

газдинс-

тава 

Укупан 

број 

пчелињих 

друштава 

Кошнице са 

покретним 

саћем 

Кошнице са 

непокретним 

саћем 

Узгој 

рибе-

пољопр. 

Газдин. 

%пчелињ

их друшт 

насеља/ 

Општина 

Бачка 

Паланка 

Јужнобачка област 653 22.617 - - -  

БачкаПаланка/Јуж

нобачка област 

(%) 

16,2 17,4   -  

Општина Бачка 

Паланка 

106 3.949 3.592 357 -  

Насеља     -  

Бачка Паланка 43 1.722 1.682 40 - 43,6 

Визиц - - - - - - 

Гојдобра 6 147 147 - - 3,7 

Деспотово - - - - 1 - 

Карађорђево - - - - - - 

Младеново 11 408 268 140 - 10,3 

Нештин 5 127 61 66 - 3,2 

 Нова Гајдобра - - - - - - 

Обровац 6 214 214 - - 5,4 

Параге - - - - - - 

Пивнице 6 119 99 20 - 3,0 

Силбаш - - - - - - 

Товаришево - - - - - - 

Челарево 12 880 853 27 - 22,3 

Извор: РЗС Попис пољопривреде 2012. Београд  

Општина, у укупном броју газдинстава која се баве пчеларством, учествује са 16,2% у 

укупном броју газдинстава која припадају Јужнобачкој области. Када се посматра укупан 

број пчелињих друштава, Општина Бачка Паланка учествује са 17,4% у укупном броју од 

22.617 пчелињих друштава која се налазе у Јужнобачкој обласи.  

Према анализи из Tабеле 15, када су у питању насеља која припадају општини, највећи 

број газдинстава која се баве пчеларством су у насељу Бачка Паланка (43), Челарево (12) и 

Младеново (11), док остала насеља имају мањи број газдинстава и мањи број пчелињих 

друштава или се не баве пчеларством већ неком другом пољопривредном делатношћу, као 

што је у већини насеља изразито заступљена ратарска производња.  
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Према процентима учешћа на нивоу Општине Бачка Паланка, са укупном бројем 

пчелињих друштава 3.949 хиљада, насеље Бачка Паланка има највеће учешће од 43,6%, 

насеље Челарево учествује са 22,3%  и насеље Младеново са 10,3%. Остала насеља имају 

значајно мање учешће у укупном броју пчелињих друштава.  

Тржиште за пласман произведеног меда је слабо развијено, нема сигурног организованог 

пласмана и кооперације, што значи да сваки произвођач меда самостално проналази своје 

канале пласмана. 

Рибарство није развијено и постоји само 1 рибњак у насељу Деспотово површине 283 ха у 

оквиру ОЗЗ ,,Деспотово”. 

 

3. ТРЖИШНИ СУБЈЕКТИ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ 

3.1. Породична пољопривредна газдинства 

По подацима Анкете у општини Бачка Паланка регистровано је 4.547 пољопривредних 

газдинстава, од чега је 99,4% газдинстава породично пољопривредно газдинство (4.521 

газдинставо).  

Према подацима Управе за аграрна плаћања у 2021. години на подручју општине Бачка 

Паланка регистровано је 4.467 породичних пољопривредних газдинстава од чега је 4.033 

газдинства у активном статусу. Како су подацима УАП-а обухваћена газдинства која су 

тржишно оријентисана и баве се озбиљније пољопривредном производњом, ови подаци 

реалније приказују број пољопривредних газдинстава на подручју Општине.    

На основу података Анкете у даљој анализи су приказани расположиви подаци за ППГ. 

Коришћено пољопривредно земљиште (КПЗ) на ППГ (КПЗ чине: пољопривредно 

земљиште на окућници, оранице и баште (укључујући угаре), вишегодишњи засади, 

ливаде и пашњаци - по методолошком упутству Анкете. На подручју општине Бачка 

Паланка у власништву ППГ налази се 28.975 хa, односно 70,9% укупне површине КПЗ на 

подручју Општине, што је доста ниже учешће у односу на ниво Србије (83,9%).   

На подручју општине Бачка Паланка просечна КПЗ по ППГ је 6,4 хa, што је више у односу на 

републички просек али је и даље присутан проблем уситњености поседа (Табела 16.) 

Табела 16. Просечно КПЗ по ППГ у Србији и Бачкој Паланци, 2018. година 

  КПЗ, хa Број ППГ Просечно КПЗ по ППГ, хa 

Република Србија (без КиМ) 2.916.125 562.895 5,2 

Општина Бачка Паланка 28.975 4.521 6,4 

Извор: РЗС, електронска база података Анкете о структури пољопривредних газдинстава 2018.  

На подручју општине Бачка Паланка, по подацима Анкете о структури пољопривредних 

газдинстава 2018 највећи број ППГ користи пољопривредно земљиште величине од 2 до 5 

хa, односно 22,9% од укупног броја ППГ (Графикон 4). 

На подручју општине Бачка Паланка 66,5% ППГ има посед до 5 ха, што је знатно 

повољније у односу на ниво Републике (71,8% газдинстава има посед до 5 хa). 

ППГ према економској величини (Економска величина газдинства је новчана бруто 

вредност свих пољопривредних производа који се производе на газдинству по цени 

произвођача, изражена у еврима). 
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Графикон 4. Број ППГ у Бачкој Паланци према величини КПЗ (2018. године)  

 

Извор: РЗС, електронска база података Анкете о структури пољопривредних газдинстава 2018. 

На основу података Анкете о структури пољопривредних газдинстава 2018, уочава се да је 

највеће учешће ППГ на територији општине Бачка Паланка (Графикон 5.) припада групи 

ППГ који су у категорији остварене стандардне вредности производње 0-2.000 евра (32,6% 

укупног броја ППГ Општине). Ово је неповољнија ситуација у односу на републички ниво 

где је такође најзаступљенија категорија остварене вредности производње 0-2.000 евра али 

у нижем проценту (27,6%).  

Графикон 5. Учешће ППГ према економској величини у општини (2018. година) 

 
Извор: РЗС, електронска база података Анкете о структури пољопривредних газдинстава 2018. 

Радна снага на газдинству. На нивоу Општине укупно ангажована радна снага у сектору 

ПГ је 10.521 лица (Анкете о структури пољопривредних газдинстава 2018). Структура 

укупно ангажоване радне снаге на газдинству је следећа: 

- Носиоци газдинстава – 4.493 лица (42,7%), 

- Чланови газдинства – 4.987 лица (47,4%), 

- Стално запослени у породичним пољопривредним газдинствима - 44 лица (0,4%),  

- Стално запослени код правних лица и предузетника - 997 лица (9,5%). 
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Полна структура на газдинствима. На подручју Општине највећи број носилаца 

газдинстава су мушкарци, њих 3.747, односно 82,4% укупног броја носилаца газдинстава. 

Ако се анализира полна структура чланова газдинстава, већи је проценат жена, 54,1%, 

односно 2.699 лица (од укупно 4.987 лица). На породичним газдинствима по подацима 

Анкете о структури пољопривредних газдинстава 2018, од 44 запослена било је 42 

мушкарца (95,5%) и 21 жене (4,5%), док је код правних лица и предузетника било 997 

запослених од којих је 61,9% мушког пола и 38,1% женског пола. 

Старосна структура управника (менаџера) на газдинствима. У структури менаџера  ПГ 

на подручју општине Бачка Паланка највеће је учешће управника старости 65 година и 

више (31,2%) и старости 55-64 године (29,5%), док је најмање учешће управника старости 

до 25 година чије учешће у укупном броју управника износи свега 0,04%. 

Оваква старосна структура је повољнија у односу на ниво Републике, где је највеће 

учешће управника (менаџера) ПГ старости 65 и више година са учешћем од 39,1%.  

Образовна структура на газдинствима. Највећи проценат управника (носиоца) ПГ у 

Општини има само практично искуство 91,5%, основну школу је завршило 5,5%, док 

вишу обуку има 3,1% управника ПГ. Образовна структура на нивоу Општине је повољнија 

у односу на ниво Републике (практично искуство има 95,3%, основну школу 3,4%, вишу 

обику има 1,3% управника) посебно ако се погледа да је на нивоу Општине знатно веће 

учешће управника који имају вишу обуку, али је потребно и даље утицати на повећање 

нивоа образовања менаџера на газдинству.  

3.2. Предузећа и земљорадничке задруге  

Према подацима Агенције за привредне регистре, број привредних друштава у области 01 

(Пољопривреда, лов и одговарајуће услужне делатности), у активном статусу 

регистрованих у општини Бачка Паланка у 2021. години износи 34, што је за 4 привредна 

субјекта мање у односу на 2017. годину (Табела 17).  

Табела 17. Број привредних друштава/1 у области 01 Пољопривреда, лов и одговарајуће 

услужне активности, активан статус, период 2017-2021. година/2  

Територија 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 

Република Србија 2.775 2.840 2.562 2.564 2.564 

АП Војводина 1.388 1.397 1.292 1.296 1.287 

Јужнобачка област 419 425 392 401 389 

Општина Бачка Паланка 38 38 35 33 34 

1/ Укључене су следеће правне форме привредних друштава: друштво са ограниченом одговорношћу, 

акционарско друштво, ортачко друштво, командитно друштво, огранак страног привредног друштва и 

представништво страног привредног друштва.  
/2 За период 2017-2020 пресек на дан 31.12. За 2021. годину пресек на дан 28.10.2021. 

Извор: Агенција за привредне регистре.  

У Регистру пољопривредних газдинстава (РПГ) у 2021. години уписано је 34 предузећа и 

једно пољопривредно газдинставо са статусом правног лица, у активном статусу, што је 

раст у односу на 2019. годину, када је било уписано само 31 предузеће (Управа за аграрна 

плаћања, Портал отворених података). 

На основу интервјуа са члановима Радне групе за израду Плана развоја општине Бачка 

Паланка за период 2022-2030. година, као већа и значајнија предузећа у сектору 

пољопривредне производње у Општини могу се издвојити следећа:  
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• „Grupa Univerexport Bačka“, a.d. Бачка Паланка. Предузеће обрађује око 200 ха 

државног пољопривредног земљишта и у насељу Бачка Паланка поседује фарму 

свиња и кланицу са прерадом меса (хttps://adbacka.rs/);  

• „Будућност“, д.о.о., Бачка Паланка. Предузеће има заокружени процес производње, 

бави се ратарском, семенском, воћарском и повртарском производњом, поседује 

фарму крава од 1.500 грла, као и биогасно постројење; 

• Nectar agrar, d.o.o., Бачка Паланка. Предузеће поседује воћњаке и винограде у 

насељу Нештин; 

• Компанија Делта Аграр, на имању у Челареву на око 650 ха обавља ратарску 

производњу, као и интензивну производњу познатих светских сорти јабука6  

Број задруга које послују у области 01 (Пољопривреда, лов и одговарајуће услужне 

делатности), у активном статусу регистрованих у општини у 2021. години износи 29, што 

је за 5 задруга више у односу на 2017. годину. Раст броја отворених и регистрованих 

задруга у складу је са вишим територијалним нивоима поређења (Табела 18).  

Табела 18. Број задруга у области 01 Пољопривреда, лов и одговарајуће услужне 

активности, активан статус, период 2017-2021. година/1  
Територија 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 

Република Србија 1.461 1.522 1.658 1.720 1.836 

АП Војводина 689 691 729 765 809 

Јужнобачка област 169 168 179 199 210 

Општина Бачка Паланка 24 24 25 27 29 

/1 За период 2017-2020 пресек на дан 31.12. За 2021. годину пресек на дан 28.10.2021. 
Извор: Агенција за привредне регистре.  

У Регистру пољопривредних газдинстава (Управа за аграрна плаћања, Портал отворених 

података) у 2021. уписано је 10 задруга у активном статусту, што је мање од половине 

регистрованих задруга у АПР. Ово се објашњава, како недостатком заинтересованости 

задруга за упис у овај Регистар (услед мало износа основних подстицаја за биљну 

производњу у оквиру директних плаћања), тако и тиме да један број задруга нема или не 

обрађује пољопривредно земљиште, као и да упис у РПГ није обавезан. 

Према подацима Општинске управе (Интервју, Дуња Тир, 22.10.2021. године), од успешних 

задруга, које поседују пољопривредно земљиште и/или значајно учествују у уговарању 

пољопривредне производње издвајају се следеће задруге: ОЗЗ „Младост“, Параге; ОЗЗ „Стари 

град“, Бачка Паланка; ОЗЗ „Ловренац“, Младеново; ОЗЗ „Срем“, Нештин; ОЗЗ „Панонија“, 

Силбаш; ОЗЗ „Ливаде“, Товаришево; ОЗЗ „Деспотово“, Деспотово; ОЗЗ „Агроном Деспотово-

Пивнице“, Пивнице; ОЗЗ „Агрогај“, Гајдобра и друге.  

Земљорадничке задруге су већином регистроване као опште и доминантно се баве 

ратарском производњом и уговарањем и откупом ратарских култура од пољопривредних 

произвођача. Иако је задружно организовање добро развијено у сектору ратарства, није 

довољно развијено у другим секторма пољопривреде.  

Структура земљишних поседа правних лица регистрованих у за пољопривредну 

производњу. На основу података РЗС (Анкета о структури пољопривредних газдинстава), 

2018. године у општини евидентирано је 25 правних лица у сектору пољопривреде (0,5% 

 
6 хttps://www.deltaagrar.rs/kompanija/imanja/celarevo.45.хtml 

https://adbacka.rs/
https://www.deltaagrar.rs/kompanija/imanja/celarevo.45.html
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укупног броја пољопривредних газдинстава), која располажу са 11.863 ха или 29% укупних 

површина коришћеног пољопривредног земљишта (скр. КПЗ) у Општини, што је знатно изнад 

просека на вишим територијалним нивоима поређења (Табела 19).  

Табела 19. Број правних лица и коришћено пољопривредно земљиште, 2012-2018. година 
 

Република 

Србија 

АП 

Војводина 

Јужнобачка 

област 

Општина 

Бачка 

Паланка 

 2012. 

Правна лица, број 1.933 1.018 232 34 

Учешће правних лица у укупном броју ПГ (%) 0.3 0.7 0,8 0,7 

КПЗ правних лица, у ха 606.574 426.461  66.374 10.109 

Учешће КПЗ правних лица у укупном КПЗ (%) 17,6 26,5 23,1 22,8 

 2018. 

Правна лица, број 1.373 778 151 25 

Учешће правних лица у укупном броју ПГ (%) 0,2 0,6 0,6 0,5 

КПЗ правних лица, у ха 557.866 404.756 64.228 11.863 

Учешће КПЗ правних лица у укупном КПЗ (%) 16,0 25,7 23,5 29,0 

Извор: Попис пољопривреде, 2012. године  и Анкета о структури пољопривредних газдинстава, 2018. 

године. РЗС, база података, хttps://data.stat.gov.rs/ 

У односу на податке Пописа пољопривреде из 2012. године, број пољопривредних 

газдинстава у статусу правног лица у општини Бачка Паланка у 2018. години је смањен (са 

34 на 25), док је истовремено повећана просечна површина КПЗ којим располажу ови 

субјекти (са 297 ха на 475 ха), што указује на укрупњавање поседа правних лица. 

3.3. Предузетници 

Према подацима Агенције за привредне регистре, број предузетника у активном статусу 

регистрованих у општини Бачка Паланка у области 01 (Пољопривреда, лов и одговарајуће 

услужне активности), у 2021. години износи 7, а у РПГ уписано је 8 предузетника (Управа 

за аграрна плаћања, Портал отворених података). Број предузетника у сектору 

пољопривреде објашњава се, како чињеницом да се мали број предузетника бави 

пољопривредном производњом, тако и чињеницом да се произвођачи који се баве 

пољопривредом доминантно региструју као породична пољопривредна газдинства.  

4. Удружења пољопривредних произвођача  

У Регистру Агенције за привредне регистре Републике Србије, у општини Бачка Паланка 

у 2021. години регистрованао је више удружења у сектору пољопривреде, али према 

подацима Општинске управе (Интервју, Дуња Тир, Општинска управа општине, 

22.10.2021), тек неколико удружења је активно у раду, а то су: 

− Удружење сточара општине Бачка Паланка; 

− Удружење винара, виноградара и воћара, Нештин; 

− Удружење одгајивача оваца "Il d France"- Обровац из Обровца; 

− Удружење пчелара „Пчела“, Бачка Паланка;  

Може се закључити да удружења пољопривредника нису довољно активна, а неповољна 

епидемиолошка ситуација у земљи и свету значајно ограничава рад удружења и окупљања 

пољопривредника.  

У наредном периоду корисна би била подршка Општинске управе, ПСС Нови Сад и локалних 

медија, пре свега на промовисању значаја удруживања пољопривредника. На развој 
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удруживања може подстицајно деловати подршка националним мерама за примену Лидер 

приступа руралном развоју (подршка за формирање локалних акционих група и израду 

Локалних стратегија руралног развоја), као и признавање произвођачких организација од 

стране ресорног министарства, што се може очекивати у наредном периоду, а на основу Закона 

о уређењу тржишта пољопривредних производа (Сл. гласник РС бр. 67/21). 

5. Пољопривредна механизација и складишни капацитети 

Према Попису пољопривреде 2012. године, на територији општине Бачка Паланка  

забележено је 157 једноосовинских трактора у власништву, од којих су 143 трактора 

старији од 10 година, а 149 коришћених у 2011/2012. години. У односу на Јужнобачку 

област, удео трактора у Бачкој Паланци чини 9,22%. Учешће у укупном броју трактора на 

територији Региона Војводине је 1,49%, а у односу на Републику Србију је 0,08%. 

Забележен број двоосовинских трактора у Бачкој Паланци у 2012. години је 3.802, од тог 

броја 89% су старији од 10 година (3.411 трактора). Учешће у односу на Јужнобачкој 

област је 17,35%, у односу на Регион Војводине је 5,3%, док је у односу на Србију 0,93%. 

Број комбајна у 2012. години, износи 334, од којих је 297 комбајна старије од 10 година, а 

325 су коришћени у 2011/2012. години. Учешће комбајна у Јужнобачкој области износи 

15,3%, у односу на Регион Војводине је 3,14%, а у односу на Србију у питању је 1,07%.  

Када су у питању прикључне машине, према истом попису, забележено је 475 берача 

кукуруза, што чини 14,99% берача на територији Јужнобачке области. У припреми 

земљишта коришћено је 3.032 плуга, што чини 58% од укупног броја плугова на 

територији Јужнобачког округа. У употреби је било 757 тањирача (14,58% у Јужнобачкој 

области). Забележено је 1.712 дрљача, 1.497 сетвоспремача и 28 ротофреза (са 21,45%, 

15,19% и 6,51% у Јужнобачкој области, респективно за све три прикљичне машине).  

Забележено је да има 112 растурача стајњака (15,36% укупно коришћених растурача на 

територији Јужнобачке области). У употреби је 1.058 сејалица и 1.600 прскалица (14,77% и 

16,97% укупног броја сејалица и прскалица Јужнобачке области, респективно за обе машине). 

Коришћене су 3.803 приколице и оне чине 17,35% укупног броја прскалица Јужнобачке 

области. Забележени је 427 коришћених косилица и 112 растурача стајњака у 2012. години. 

Смештај стоке, као и њихови капацитети, обухваћени пописом пољопривреде: На 1.030 

пољопривредних газдинстава налази се 1.194 објеката у којима су смештена говеда са    

19.251 местом, од којих је коришћено 33,72% у 2011/2012. години. Овај број објеката чини 

15,68% од укупног броја који је забележен на територији Јужнобачке области.  

На 3.405 пољопривредних газдинстава налази се 5.169 објеката у којима су смештене 

свиње, који поседују капацитет од 92.886 места, од којих је у 2011/2012. години 

коришћено 32,41%. Од укупног броја у Јужнобачкој области, на територији Бачке Паланке 

смештено је 13,39% смештајних капацитета. 

Забележено је 2.098 пољопривредних газдинстава са 2.206 објеката за смештај кокошака 

носиља, капацитета од 217.676 места, са 212.828 места коришћених у 2011/2012 години. 

Када су у питању објекти за смештај остале стоке, забележено је 1.238 објеката на 1.076 

пољопривредних газдинстава. Укупан капацитет износио је 48.403 места, од којих је 

коришћено 42.196 у 2011/2012 години. 
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У 2012. години забележено је 2.045 кошева за кукуруз смештених на 1.847 

пољопривредних газдинстава. Капацитет кошева за кукуруз износио је 154 600 m3 од 

којих је у 2011/2012. искоришћено 83.903 m3 (54,27%). На 214 пољопривредна газдинства 

смештено је 229 амбара капацитета 59.544 m3 од којег је искоришћено 29.543 m.3  

Смештајни капацитети силоса на територији Бачке Паланке износе 89.455 тона, од којих је 

у 2012/2012 години искоришћено 79.920 тона (89,34%). Силоси си су смештени на 34 

пољопривредна газдинства, а њихов број је 70. Њихово учешће у укупном броју силоса на 

територији Јужнобачке области износи 17,28%. 

На територији Бачке Паланке налази се 12 пољопривредних газдинстава, на којима је 

смештено 15 сушара капацитета 11.951 м3, од којих је у 2011/2012 години искоришћен 547 

м3. Објекти за силажу смештени су на 32 пољопривредна газдинства и има их 57. Њихов 

капацитет износи 34.664 м3, од којих је искоришћено 14 851 м3. 

На територији Бачке Паланке налази се 1.793 пољопривредна газдинства, на којима је 

смештено 2.324 објеката за смештај пољопривредних машина и опреме, капацитета 

174.201 m3, од којих је у 2011/2012 години искоришћен 152.087 m3. Хладњаче су смештене 

на 15 пољопривредна газдинства и има их 17. Њихов капацитет износи 9.790 m3, од којих 

је искоришћено 8.830 м3.  

У општини Бачка Паланка постоје 3 пољопривредна газдинства са 3 стакленика 

капацитета 26.305 м3, од којег је у 2011/2012 години коришћено 30 m3. Постоји 225 

пластеника на 122 пољопривредна газдинства, капацитета 147.954 m3. Од овог капацитета 

искоришћено је 142.231 м3.  

6. Трансфер знања у пољопривреди 

Најзначајнија институција за трансфер знања и информација у сектору пољопривреде 

јесте пољопривредно стручна служба „Пољопривредна станица Нови Сад" д.о.о., која у 

општини Бачка Паланка организује различите информативно-образовне радионице и 

зимске школе у сарадњи са задругама или економски снажнијим пољопривредним 

произвођачима. Услед ограничених кадровских и материјалних услова ове 

пољопривредно стручне службе, број одабраних пољопривредних газдинстава у општини 

Бачка Паланка које прате саветодавци је мали, а свеукупне активности саветодавне 

службе у сегменту ширења знања и информација ка пољопривредницима значајно су 

ограничене (Татомир Срђанов, Пољопривредна станица Нови Сад, Интервју, 14.10.2021). 

Поред саветодавне службе, Општинска управа општине Бачка Паланка ангажује се у овом 

сегменту на различите начине, као што су: свакодневни рад са странкама у смислу давања 

потребних упутстава и уверења ради коришћења подстицајних мера усмерених развоју 

пољопривреде од стране Републике и Покрајине; саветодавна подршка приликом 

конкурисања за подстицајна средства, организација скупова и едукативних предавања, 

јавно информисање о актуелностима у пољопривреди у сарадњи са локалним медијима.  

Трансфер знања и информација пољопривредницима није довољно ефикасан, пре свега 

због ограничених капацитета и ресурса надлежне пољопривредно стручне службе (што је 

случај на нивоу Републике), а епидемиолошка ситуација у земљи условила је изостанак 

организација предавања, скупова и различитих манифестација. Генерално, нове 

технологије и знања брже и ефикасније се прихватају од стране млађих пољопривредника, 

веће економске снаге, који имају виши степен формалног образовања у пољопривреди.   
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7. Развијеност руралне економије кроз диверсификацију активности чланова 

пољопривредних газдинстава 

Анализа развијености привреде  

У привредном животу општине Бачка Паланка доминирају два привредна гиганта „Пивара 

„Carlsberg Serbia“ и „Tarkettt“ д.o.o.,. Поред ових, као значајне се издвајају још фирме 

„Нектар“, „Соја Протеин“ и „Жито Продукт“ а.д., Млинска индустрија слада „АД 

Малтинекс“ (највећа фабрика за производњу пивског слада у Србији), кланична индустрија 

„АД Бачка – Бачка Паланка“, итд. Оцена је да је развијеност секундарног сектора привреде у 

односу на број становника у Општини на завидном нивоу, шта више, Општина спада у једну од 

привредно најразвијенијих у АП Војводини. 

Примарни сектор привреде тј. пољопривреда чини важан привредни потенцијал. На територији 

Бачке Паланке простиру се велике површине плодних ораница на којима се гаје углавном 

ратарске културе. У општини постоји и велики број газдинстава које се баве и другом врстом 

пољопривредне производње (воћарством, повртарством, виноградарком итд.). Може се 

закључити да Општина поседује велике потенцијале за развој пољопривреде. 

Тржиште рада. У 2019. години у општини је укупно било запослено 16.962  лица, што чини 

2,93% укупног броја запослених у АП Војводини. Учешће запослених старости од 15 до 29 

година у укупној запослености је 15,5%, што је на нивоу Републичког просека, где износи 

15,5%. У 2019 години број запослених на 1.000 становника износи 328 лица, што је такође 

нешто изнад Републичког просека, где износи 313 лица. У 2019. години регистровано је укупно  

4.152 незапослених лица. 

Образовна структура становништва је неповољна: без школе је 2,82% становништва; 

непотпуно основно образовање има 10,91% становника; основно има 24,23%; средње 

образовање има 50,3%; више има 4,72% док високо образовање има 7,37% становништва. 

Неповољна образовна структура може негативно да утиче на привредни потенцијал развоја 

општине. Оно што охрабрује је да према подацима АПР у периоду од 2016. до 2018. дошло до 

раста броја новооснованих привредних друштава и јачања предузетништва (Слика 1).  

Слика 1. 
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Анализа развијености руралне инфраструктуре  

Саобраћајна инфраструктура. Развијеност друмске саобраћајне путне мреже се оцењује 

као добра, што се поткрепљује следећим подацима: од укупно 137,136 км путева на 

територији општине, према подацима РЗС савременим коловозом су покривени сви 

друмски путни правци; од тога државни пут I реда у дужини од 35,533 км, као и државни 

пут II реда у дужини од 80,543 км. Такође, локални општински путеви који су сви са 

савременими коловозом у дужини од 20,6 км. 

Водовод и канализација. Снабдевање водом обавља се преко постојећег водоводног система 

насеља Бачка Палнака. Подручје поседује водоводну и канализациону мрежу на северном 

делу дуж државног пута IБ реда, број 12. Одвођење отпадних вода решено је помоћу 

канализационе мреже сепаратног типа. 

Стање животне средине. Имајући у виду развијеност привреде и тежњу за очувањем и  

заштитом животне средине, на нивоу општине предвиђене су одговарајуће мере које су 

усвојене „Планом детаљне регулације“ (Сл. Гл. општине Бачка Паланка бр. 2/2021, стр. 54). 

Образовни и школски систем. У општини постоји 11 основних, 3 средње школе, као и 

школа за основно музичко образовање. Од средњих школа реч је о гимназији „20 октобар“ 

у насељу Бачка Паланка, средњој стручној школи „Др Радивој Увалилћ“ која се бави 

образовањем и васпитањем ученика из области економије, права и администрације и 

трговине, туризма и угоститељства. Такође, у Бачкој Паланци се налази и техничка школа  

„9 мај“ која образује редовне ученике за трећи и четврти степен стручне спреме, у два 

подручја рада – машинство и обрада метала и електротехника. На основу овога може се 

оценити да имајући у виду број становника и број насеља у општини Бачка Паланка 

постоји развијен образовни и школски систем, како за основно, тако и за средњошколско 

образовање.  

Библиотекарство. Народна библиотека “Вељко Петровић“ са атрибутом „институције од 

посебног друштвеног интереса“ је веома значајна културна институција у Jужнобачком 

округу. Књижни фонд броји преко 180.000 публикација и годишње се упише 6.300 

чланова. За потребе корисника током године фонд се обогати са 7.500 нових публикација. 

Тренутно је на различитим пословима запослено 22 радника, од тога: 5 дипломираних 

библиотекара и 11 књижничара, који са посебном вољом, ентузијазмом и знањем спроводе 

њену мисију кроз образовно, информациону, научну, културну и рекреативну активност. 

Библиотечку мрежу у насељеним местима чине огранци у насељима: Челарево, 

Деспотово, Пивнице, Силбаш, Параге, Младеново, Карађорђево, Обровац, Товаришево, 

Гајдобра, Нова Гајдобра, Нештин и Визић. 

Здравствена заштита. Општина Бачка Паланка има развијену мрежу здравствене заштите 

њу чини Дом Здравља „Др Младен Стојановић“ који је смештен у урбаном делу општине, а ту 

су још и амбуланта „Стари град“, као и амбуланта „Нова Паланка“. У селима се налазе 

амбуланте у Пивницама, Деспотову, Силбашу, Гајдобри, Товаришеву, Челареву, Обровцу, 

Младенову, Карађорђеву, Визићу, Нештину Прагама. За потребе болничког лечења житељи 

Бачке Паланке гравитирају општинама Врбас, као и граду Новом Саду.  

Покривеност подручја фиксном и мобилном телефонијом је добра, као и покривеност са 

Интернетом, поштански саобраћај се обавља редовно и уредно. 

Анализа социо-демографског стања у Општини  
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У општини према подацима РЗС живи 55.582 становника. Просечна старост становника је 

је на нивоу просека Републике и износи 42,2 године старости.  

Од укупног броја 55.582 становника који живе у 14 насеља као највећа се издвајају два  

насеља Бачка Паланка са 28.293 становника и Челарево са знатно мањим бројем 4.831 

становника. Осим насеља Бачка Паланка које има урбани карактер, остала насеља се могу 

сврстати у насеља сеоског типа. У односу на број становника и просечну густину 

насељености, територија општине Бачка Паланка спада у рурална подручја. У насељу 

Бачка Паланка приметан је раст броја становника у периоду вршења Пописа становништва 

у периоду од 1948 до 2011 године, док у осталим насељима постоји флуктуација 

становништва у зависности од година пописа.  

Табела 1. Број газдинстава и број сановника у општини Бачка Паланка по насељима 

Р.бр 
Општина Бачка Паланка - 

насеља 

Број 

газдинстава 

Број газдинстава  

која обављају  

другу профитабилну 

активност 

Број 

становника 

1. Бачка Паланка 847 39 28.293 

2. Визић 66 6 270 

3. Гајдобра 502 10 2.578 

4. Деспотово 291 12 1.853 

5. Карађорђево 43 н.п. 738 

6. Младеново 448 9 2.679 

7. Нештин 130 50 794 

8. Нова Гајдобра 254 4 1.220 

9. Обровац 454 4 2.944 

10. Праге 184 н.п. 921 

11. Пивнице  859 10 3.337 

12. Силбаш 424 15 2.467 

13. Товаришево  437 10 2.657 

14. Челарево 413 8 4.831 

Укупно 5.352 180 55.582 

Извор: Попис пољопривреде 2012 године. хttp://popispoljoprivrede.stat.rs/?page_id=6221 и публикација Попис 

становништва 2011 године. хttps://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2011/Knjiga20.pdf  

Напомена: У насељима Карађорђево и Обровац број газдинстава која обављају другу профитабилну 

активност мањи је од 5 па из тог разлога подаци нису исказивани у Попису пољопривреде 2012 године. 

7.1. Диверсификација руралне економије кроз додатне економске активности  носиоца 

пољопривредних газдинстава 

У додатне економске активности носиоца пољопривредних газдинстава према 

Методолошком упутству из „Пописа пољопривреде из 2012 године“ (РЗС, стр. 201) спадају: 

прерада примарних пољопривредних производа за продају, рурални туризам, народна 

радиност, стари занати и алати и сл., обрада дрвета, узгој рибе за продају и сл.   

На основу података Пописа пољопривреде из 2012 године, у Бачкој Паланци, ниво насеља од 

5.532 укупног броја газдинства, тек 180 је обављало другу профитабилну активност (која није 

пољопривредна) или 3,25%, при чему је број газдинстава са учешћем ових прихода у укупним 

приходима 50 и више % је 26, што чини тек 0,47% од укупног броја пољопривредних 

газдинстава. На основу овог оцена је да је њихов број занемарљив. Овакав податак и данас 

2021 године потврђују и органи Општинске управе. 

http://popispoljoprivrede.stat.rs/?page_id=6221
https://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2011/Knjiga20.pdf
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7.1.1. Прерада пољопривредних производа 

Подаци „Пописа пољопривреде 2012 године“ показују да прерадом пољопривредних 

производа се на територији општине Бачка Паланка бави укупно 146 пољопривредних 

газдинства, од чега: 

• Прерадом меса се бави 10 газдинстава. Највећи број је регистрован у насељу Бачка 

Палана 5 и  у насељу Силбаш 4 газдинства. 

• Прерадом млека бави се укупно 43 газдинства. Највећи број је забележен у насељу 

Нештин 10, док је по 5 газдинстава забележено у насељима Бачка Паланка, 

Гајдобра, Деспотово и Силбаш. У осталим насељима број газдинстава која се баве 

прерадом млека је мањи од 5, тако да статистички није исказиван у резулатима 

Пописа пољопривреде 2012 године. 

• Прерадом воћа и поврћа бави се укупно 88 газдинстава. Највећи број је регистрован 

у насељу Нештин 42 и у насељу Бачка Паланка 20, затим следи насеље Силбаш са 7 

газдинстава, док је у насељима Визић и Младеново забележено по 5 газдинстава у 

сваком. У осталим насељима број газинстава је мањи од 5 па статистички није 

исказиван у резулатима Пописа пољопривреде 2012 године.   

• Прерадом других пољопривредних производа на територији општине Бачка 

Паланка бави се укупно 16 газдинстава. Највише регистрованих је у насељу Бачка 

Паланка 6 и у насељу Гајдобра 4. 

У 2021 години Општинска управа Бачке Паланке и Регионална Привредна Комора не 

располажу егзактним подацима за делатност прераде пољопривредних производа. Истиче се 

да је реч о малом броју газдинстава који немају у већем обиму развијену прераду 

пољопривредних производа те отуда и одсуство података.  

7.1.2. Развијеност руралног туризма и могућности унапређења постојећег стања у 

области туризма у општини Бачка Паланка 

Рурални туризам. У привредама света је уочен  велики значај и улога која се даје туризму 

за укупан привредни развој, као и за развој руралних подручја. 

На основу података из „Пописа пољопривреде 2012 године“ на подручју општине Бачка 

Палнка није било регистрованих пољопривредних газдинстава која се баве руралним 

туризмом. Данас, у 2021 години као објекти који могу да се уврсте у оквире руралног 

туризма се наводе сеоско туристичко домаћинство „Гњездо“ и у Нештину куће за одмор 

„Скелица“ и „Ивана“, затим апартмани  „Хemingway” и „Casa Castellum”, сеоска 

туристичка домаћинства “Gaston Wine“ и „Sinkerek“. 

На основу овога може се оценити да је рурални туризам почео да се развија у општини 

Бачка Паланка што је позитиван знак и у складу је са актуелним трендовима у читавој 

репулици. Ово је уједно и у складу са концептом за који се залаже ЕУ о диверзификацији 

активности у руралним подручјима.  

У поспешивању развоја руралног туризма поред приватних инвеститора важну улогу 

треба да одигра и Туристичка организација Војводине и Бачке Палнке. Задатак овакивих 

активности би био да се локално становништво упозна са предностима бављења истим, 

као и промоцијом локалних туристичких ресурса. Ово тим пре, јер ЕУ као један од 

приоритета у будућем руралном развоју, кроз совој програм „Заједничке аграрне 
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политике“ познат под акронимом CAP (Common Agriculture Policy), управо промовише 

разовј руралног туризма као начин да се отклоне све негативне последице која оптерећују 

живот мештана руралних подручја. 

7.1.3. Остали видови других профитабилних активности пољопривредних газдинстава  

На основу података Пописа пољопривреде 2012 године (ниво насеља) на територији 

општине Бачка Паланка нема регистрованих газдинстава која се баве народном 

радиношћу, нити активностима у шумарству и обради дрвета, старим занатима нити 

узгојем рибе за продају и поред постојања природних погодности за производњу рибе. 

7.2.Закључак 

У оптштини Бачка Паланка постоје повољни природни услови за рзавој руралне 

економије кроз диверзифиакцију активности, али она није још увек заживела у 

потпуности. Оцена актуелног стања би укратко могла да буде: 

• Анализа развијености привреде.  

- Примарни сектор привреде У привредном животу Општине доминирају бројна 

успешна предузећа Оцена је да је развијеност секундарног сектора привреде у 

односу на број становника у Општини на завидном нивоу, чак шта више, Општина 

спада у једну од привредно најразвијенијих у Војводини. 

- Секундарни сектор привреде. Општина поседује велике потенцијале за развој 

пољопривреде, услед велике површине квалитетног пољопривредног земљишта. 

- Тржиште рада. У 2019 години у општини је укупно било запослено 16.962  лица, 

што чини 2,93% укупног броја запослених у АП Војводини. Учешће запослених 

старости од 15 до 29 година у укупној запослености је 15,5%, што је на нивоу 

Републичког просека, где износи 15,5%. У 2019 години број запослених на 1.000 

становника износи 328 лица, што је такође нешто изнад Републичког просека, где 

износи 313 лица. У 2019 години регисровано је укупно  4.152 незапослених лица. 

- Образовна структура становништва. је неповољна, што може неповољно да 

утиче на привредни потенцијал развоја општине.  

• Анализа развијености руралне инфраструктуре.  

- Саобраћајна инфраструктура. развијеност друмске саобраћајне путне мреже се 

оцењује као добра, према подацима РЗС савременим коловозом су покривени 

сви друмски путни правци; 

- Водовод и канализација. Снабдевање водом обвља се преко постојећег 

водоводног система насеља Бачка Палнака. Подручје поседује водоводну и 

канализациону мрежу на северном делу дуж државног пута IБ реда, број 12. 

Одвођење отпадних вода решено је помоћу канализационе мреже сепаратног 

типа. 

- Стање животне средине. Имајући у виду развијеност привреде и тежњу за 

очувањем и  заштитом животне средине, на нивоу општине предвиђене су 

одговарајуће мере које су усвојене „Планом детаљне регулације“ (Сл. Гл. општине 

Бачка Паланка бр. 2/2021). 

- Образовни и школски систем. Може се оценити да имајући у виду број 

становника и број насеља у општини Бачка Паланка постоји развијен 

образовни и школски систем, како за основно, тако и за средњошколско 

образовање. 



29 

 

- Библиотекарство. Народна библиотека “Вељко Петровић“ са атрибутом 

„институције од посебног друштвеног интереса“. Књижни фонд броји преко 

180.000 публикација и годишње се упише 6.300 чланова. 

- Здравствена заштита. Општина Бачка Паланка има развијену мрежу здравствене 

заштите коју чине домови здравља, амбуланте, обезбеђено је и болничко лечење.  

- Покривеност подручја фиксном и мобилном телефонијом је добра, као и 

покривеност са Интернетом, поштански саобраћај се обавља редовно и уредно. 

• Анализа социо-демографског стања у Општини. У општини Бачка Паланка 

према подацима РЗС живи 55.582 становника. Просечна старост становника је на 

нивоу просека Републике где износи 42,2 године старости. У односу на број 

становника и просечну густину насељености, територија општине спада у рурална 

подручја. 

• Диверсификација руралне економије кроз додатне економске активности  

носиоца пољопривредних газдинстава. На основу података Пописа пољопривреде 

из 2012 године, у Бачкој Паланци, ниво насеља, од 5.532 укупног броја газдинства, тек 

180 је обављало другу профитабилну активност (која није пољопривредна) или 3,25%, 

при чему је број газдинстава са учешћем ових прихода у укупним приходима 50 и 

више % је 26, што чини тек 0,47% од укупног броја пољопривредних газдинстава. На 

основу овог оцена је да је њихов број занемарљив. Овакав податак и данас 2021 године 

потврђују и органи Општинске управе.  

- Подаци „Пописа пољопривреде 2012 године“ показују да прерадом 

пољопривредних производа се на територији општине Бачка Паланка бави 

укупно 146 пољопривредних газдинства. 

- Рурални туризам. На основу података може се закључити да је рурални туризам 

почео да се развија у општини што је позитиван знак. 

• Осталих видовиа других профитабилних активности пољопривредних 

газдинстава, на териорији општине нема.  

 

8. Мере подршке ЈЛС у сектору пољопривреде и руралног развоја 

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 

(Службени гласник РС, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Аутономним покрајинама и 

ЈЛС дато је право да утврђују мере подршке за спровођење пољопривредне политике за 

своје подручје. Средства за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја морају бити обезбеђена у буџету Аутономне покрајине и ЈЛС. 

Општина Бачка Паланка је једна од многобројних општина која не доноси Програм мера 

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, и то од 

2016. године. До тада углавном су општинска средства коришћена за исплату субвенција, 

финансирање камата и сл. Такође, доста су помагали сточарску производњу тако што је 

општински фонд давао позајмице до годину дана без камате. Разлог за укидање Програма 

мера подршке за помоћ пољопривредним произвођачима је што не постоји фонд за развој 

пољопривреде већ се подстицаји исплаћују из општинског буџета. Такође, сматрају да су 

пољопривредници довољно успешни у свом послу па за подстицајна средства конкуришу 

углавном код Покрајинског секретаријата за пољопривреду.  

На подручју општине Бачка Паланка најзаступљенија је ратарска производња, али је 

неизоставна и сточарска производња, па се може рећи да би ова два вида производња 
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могла бити приоритетна за финансирање уколико би се поново исплаћивали подстицаји из 

општинског буџета. Општина може да се похвали и изузетно квалитетним земљиштем 

које се даје у закуп, а цене закупа константно расту. Приходи од закупа улажу се у 

одржавање атарских путева и опремање противградне станице. 

У општини Бачка Паланка постоји служба за пољопривреду, где долазе пољопривредни 

произвођачи и исказују интересовање за одређене активности. Такође, Општина 

комуницира са пољопривредним произвођачима и посредством медија, телефона, 

презентација, семинара, али и произвођачи међусобно доприносе даљем ширењу 

информација. 

У општини Бачка Паланка не постоји званична евиденција пољопривредних произвођача, 

већ користе базу пољопривредника који аплицирају за закуп пољопривредног земљишта, а 

до личних података долазе из конкурсне документације. 


