
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ
И ШУМАРСТВО 

СМИСАО ПРОГРАМА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Политика руралног развоја  установљеним циљевима  треба да утиче на  брз и 
ефикасан  развој  руралних  подручја.  То  захтева  успостављање  стратегије  и 
конкретних  циљева  програма  руралног  развоја  АП Војводине, који би  били 
усмерени ка  решавању  идентификованих  проблема,  креирању радних места 
кроз диверзификацију, иновирање руралних подручја, као и лакше доношење 
и спровођење владиних програма развоја. 
Утврђени  Програм  руралног  развоја  представља  иницијативу  и  подршку 
социјалном  и  економском  регенерисању  руралних  средина,  превасходно 
маргиналних сердина, каква је већина у Војводини.
Програм руралног развоја у АПВ први пут је установљен 2006. године. Програм 
је  дифинисао  Покрајински  секретаријат  за  пољопривреду,  водопривреду  и 
шумарство, а установило ИВ АП Војводине.

Предлог програма коришћења средстава за
рурални развој за 2007. годину

Према Одлуци о буџету за АП Војводину у 2006. години одобрена средства за 
Програм руралног развоја износила су 173.000.000,00 динара.

Образложење

Рурални  развој  од  2000.  године  добија  једнак  статус  у  оквиру  Заједничке 
пољопривредне политике ЕУ, јер подразумева сложен социо-економски развој 
сваког  региона.  Финансирање  ове  области  иницирано  је  потребама  које 
произилазе из одређених природних околности и окружења и које диктирају 
делатности којима ће се људи бавити у одређеном региону.
Обавезе ЕУ диктирају одговорност свим учесницима да се одређени региони 
унапреде  и  развију  у  социо-економском,  културолошком,  демографском, 
инфраструктуралном и другом смислу. 
Европска унија нуди 22 мере. Ове мере, земље чланице и земље које желе да 
уђу у породицу Уније, бирају одговарајуће, према идентификованим потребама 
руралних  области.  Одабране  мере  се  затим  укључују  у  националне  и 
регоналне програме. Допринос ЕУ ће зависити од самог региона,  односно у 
којој  ће  се  мери  прилагодити  програму  и  прописима  везаних  за  рурални 
развој. 

Основни показатељи за утврђивање програма
руралног развоја АП Војводине

У економски сиромашнијим срединама у којима постоји негативна демографска 
структура  становништва,  као  и  на  територији  читаве  Војводине,  у  периоду 
транзиције и европских интеграција, долази до постепеног социо-економског 
урушавања.  То  произилази  из  податка  који  говори  да  је  од  45  општина 
територије АП Војводине, које обухватају 465 насељених места, 415 насеља 
неградског  типа.  У  оквиру  ових  насеља  живи  43,3%  становника,  односно 
879.697,  од  укупно  2.031.992  становника,  колико  је,  према  попису 
становништва  из  2002.  године,  регистровано  у  Војводини.  Према  овим 
подацима просечно војвођанско сеоско насеље има свега 2.201 становника, а 
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од тога чак 22,94% је старије од 60 година. Од 415 споменутих неградских 
насеља 87% насеља  има  негативан  природни  прираштај.  Додатни  проблем 
руралног  развоја  АП  Војводине  је  и  уситњеност  поседа  чија  је  просечна 
величина 3,25 ха.

*
* *

Унапређење руралног развоја АП Војводине треба да буде континуиран процес 
који  је  ЕУ  подржала  као  свој  концепт  и  за  који  се  активно  залаже  и 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. 
Програмом  руралног  развоја  АП  Војводине  финансираће  се  специфичне 
активности  (пројекти)  на  различитим  нивоима,  којима  ће  се  допринети 
активирању локалних потенцијала и смањењу одлива сеоског становнишва у 
градове.
Заустављање миграција становништва из села у град је могуће само ако се 
створе  услови  у  којима  ће  становништво  посматрати  село  као  социјално 
пожељну средину, у којој се могу задовољити све људске потребе: економске, 
породичне, културне и образовне. 
На  нивоу  Војводине  постоје  регионалне  разлике,  али  и  одређене 
специфичности  како  у  погледу  производних  потенцијала,  тако  и  у  погледу 
развијености инфраструктуре, различитог броја радно способног становништва 
и  одређеног  нивоа  загађености  природне  околине.  Ангажовањем 
становништва, локалне самоуправе и институција на нивоу села постиже се 
анимација  сеоског  становништва,  подстиче мотивација  и  оспособљавање за 
учешће  на  изради  и  реализацији  акционих  планова,  којим  путем  ће  се 
допринети унапређењу сеоских заједница, а тиме и одрживом развоју села. 

Предлог програмских активности у 2007. години

У складу са новом политиком руралног развоја ЕУ, Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство предлаже да се путем расписивања 
конкурса  за  доделу  средстава  локалним  заједницама,  појединачним 
пољопривредним произвођачима, правним лицима, удружењима и задругама 
финансирају програми којима се подстиче:

1. Подршка  активном  пољопривредном  становништву  и  побољшање 
производње и пласмана

Програмом  се  подстиче  обнављање  потенцијала  пољопривредног  сектора, 
стручно усавршавање и организовање младих пољопривредника, удруживање 
и успостављање менаџмента у пољопривредној  производњи, инвестирање у 
пољопривредну производњу и њену инфраструктуру, инвестирање у прераду и 
у пласман пољопривредних производа. Мерама овог програма унапређује се 
конкурентност пољопривредника ради достизања успостављених стандарда. 

2. Обезбеђивање  еколошких  услова  и  унапређивање  природних 
ресурса

Програм  подразумева  унапређење  органске  пољопривреде  и  коришћење 
обновљивих  извора  енергије,  успостављање  агроеколошке  безбедности  и 
здравља животиња, као и одрживо коришћење пољопривредног земљишта у 
областима са неповољним природним фактором.  Предвиђене су и подршке 
инвестицијама за непроизводни сектор, развој инфраструктуре, одводњавање, 
пошумљавање и очување шумских области.
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3. Развој инфраструктуре и ревитализација села-стварање могућности 
повећања зарада

Обнова и развој села, унапређење заштите, очувања и газдовања природном и 
културном баштином у руралним срединама,  развој старих заната и домаће 
радиности, увођење иновација и подстицање развоја туризма (агро, сеоског 
односно одрживог туризма у најширем смислу). 

*
* *

У циљу ефикасније имплементације наведених програма, Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство ће подстицати рад Локалних акционих група 
(ЛАГ). Локалне акционе групе дефинишу, одлучују и спроводе програме. Активности 
ЛАГ-а обухватају: међусобну сарадњу група, експерименталне и пилот-приступе, развој 
капацитета и ангажовање потребно за припрему локалних стратегија развоја. 

Циљ  Предлога  програма  коришћења  средстава  за  рурални  развој  за  2007. 
годину је да се обезбеди одрживи развој руралних подручја спровођењем адекватне 
политике  руралног  развоја  АПВ.  Спровођење  одрживог  руралног  развоја  се  врши 
суфинансирањем три области деловања, као и њихових мера, везаних за: конкуретност 
у пољопривреди, управљање земљиштем и животном средином, као и рурални развој у 
ширем смислу - унапређењем квалитета живота и диверзификацијом делатности. 

Област деловања Мера Програм

1
.

Конкурентност

Људски капитал
Подршка активном 
пољопривредном 
становништву

Физички капитал
Побољшање 
производње и 
пласмана

2
.

Газдовање 
земљиштем/екологија

Одрживо 
коришћење 

пољопривредног и 
шумског земљишта

Обезбеђење 
еколошких услова 
и унапређење 

3
.

Рурални развој у ширем 
смислу

Квалитет живота
Развој 
инфраструктуре

Економска 
диверсификација

Ревитализација 
села  - стварање 
могућности 
повећања зарада
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