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УВОД 
 

LEADER иницијатива усвојена је 1991. године од стране Европске уније, у виду 

методолошког принципа за активнирање локалних ресурса за унапређење развоја којим 

управља локална заједница. Спровођење LEADER иницијативе планирано је кроз неколико 

кључних принципа као што су ”одоздо-навише”, иновативност, удруживање, 

мултисекторски приступ, сарадња, умрежавање.  Иницијатива се реализује кроз Локалне 

акционе групе (Партнерства), које на одређеној територији спроводе Локалну стратегију 

руралног развоја, и тако говоримо о три кључна елемента LEADER приступа. Давне 1991. 

године LEADER иницијатива је била у експерименталној, пилот фази, док је, након година 

развоја и еволуције, данас она саставни део плана руралног развоја у Европској унији. У 

току је реализација перспективе 2014-2020., где се LEADER као мера, за земље чланице ЕУ, 

налази у оквиру Европског фонда за развој пољопривреде и рурални развој, док је у овој 

перспективи иницијатива приширена и на приобална и урбана подручја у оквиру програма 

CLLD1. 

Република Србија, као земља која се налази у претприступном периоду, иницијативу 

LEADER спроводи у оквиру програма ИПАРД (инструмент претприступне помоћи за 

рурални развој) и то у оквиру једне мере ”Припрема и спровођење локалних стратегија 

руралног развоја – LEADER”, која је са реализацијом (први позив) започела 2019. године. 

У току су припремне активности и израда Локалних стратегија руралног развоја до 2023. 

Партнерстава регистрованих на подручју Републике Србије. 

Локална акциона група ”Панонски фијакер” настала је 2016. године, када су 

представници цивилног, приватној и јавног сектора из 15 насељених места, на сопствену 

иницијативу, кроз низ састанака и радионица, донели одлуку о формирању партнерства за 

територијални рурални развој. Основни разлог оваквог удруживања је препознавање 

заједничких локалних ресурса подручја као што су историјско порекло, богатство 

природних ресурса, култура и сл. Активност која је уследила, била је анимирање локалних 

актера, са циљем прикупљања информација о познатим и мање познатим ресурсима, 

материјалним, нематеријалним а превасхдно људским. Посебан акценат стављен је на 

анимирање младих, жена, као и угрожених социо – економских група за укључивање у 

дефинисању потреба и праваца развоја подручја, кроз активности у оквиру ЛСРР. 

Накнадно, већ формираном и званично регистрованом Партнерству придружило се још 

5 насељених места, тако да данас територију Партнерства чини 20 насељених места са 

подручја 2 локалне самоуправе (Сомбор и Апатин). 

У периоду 2015 – 2020. Године, ЛАГ ”Панонски фијакер” као партнерство за 

територијални развој, активно је радило на информисању, анимирању, едукацији локалних 

актера, мобилизацији свих ресурса, проширујући број чланица, али и припремајући и 

реализујући пројекте. У наведеном периоду ЛАГ ”Панонски фијакер” реализовао је 

значајан број промотивних активности, кроз посету али и организацију различитих 

манифестација, као и студијске посете Партнерствима у региону.  

У септембру 2019. године, ЛАГ ”Панонски фијакер” конкурисао је за средства за израду 

Локалне стратегије руралног развоја код Министарства пољопривреде, шумарства и 

 
1 Community-Led Local Development 
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водопривреде-Управа за аграрна плаћања. Средстава су одобрена, а у децембру исте године 

је и званично потписан уговор. Локална стратегија руралног развоја (ЛСРР) локалне 

акционе групе ”Панонски фијакер” усвојена на Скупштини 20.08.2020. године.  

ЛСРР се може сматрати резултатом готово петогодишњег одговорног рада представника 

јавног, приватног и цивилног сектора, изабраних према LEADER приступу, који су 

створили радну групу и данас већином чине чланство ЛАГ-а „Панонски фијакер“. Наведена 

радна група узела је у обзир заједничке интересе и јаку кохезиону силу подручја, спровела 

консултативни и едукативни процес на локалном нивоу, и израдом ЛСРР поставила темељ 

за све будуће актиности учесника који делују на подручју које партнерство покрива . 

 

1. Локална акциона група „Панонски фијакер'' - опис подручја 

1.1. Основне карактеристике подручја ЛАГ „Панонски фијакер“ 

Партнерство за територијални рурални развој, јесте удружење представника јавног, 

приватног и цивилног сектора одређеног руралног подручја које је основано у складу са 

законом којим се уређују удружења.2 

Удружење локална акциона група ''Панонски фијакер'' (у даљем тексту: ЛАГ) је 

организовано као партнерство актера из јавног, приватног и цивилног сектора са подручја 

насељених места: Алекса Шантић, Бачки Брег, Бачки Моноштор, Бездан, Гаково, 

Дорослово, Кљајићево, Колут, Растина, Риђица, Светозар Милетић, Станишић, Стапар, 

Телечка, Чонопља, Апатин, Свилојево, Купусина, Сонта и Пригревица. Од 20 наведених 

насеља ни једно појединачно насеље нема више од 25.000 становника. Град Сомбор не улази 

у састав партнерства. Партнерство чини 20 насељених места са подручја две јединице 

локалне самоуправе (Апатин и град Сомбор). Број становника на подручју обухваћеном 

партнерством је 67.209, а укупна површина износи 1.317,7 km2  што чини просечну густину 

насељености од 51 становника по km2.. 

ЛАГ подручје се налази у крајњем северозападном делу Војводине, на дну басена 

некадашњег Панонског мора. Територија се према северу граничи са Републиком 

Мађарском, према североистоку са општином Суботица, према истоку са општином Бачка 

Топола, на југоистоку са општином Кула, на југу са општином Оџаци, а на западу са 

територијом Републике Хрватске. ЛАГ подручје ''Панонски фијакер'' обухвата насељена 

места на подручју оивиченом границама четири општине и две суседне државе Европске 

уније. ЛАГ подручје је веома добро повезано магистралним и регионалним путевима који 

се протежу од правца Бачког Брега, Суботице, Новог Сада и Оџака.  

Основна специфичност подручја ЛАГ је развијена пољопривредна делатност, богато 

културно-историјско наслеђе и туристичко-угоститељски потенцијал. Оно што још чини 

ово подручје препознатљивим јесте и понуда локалних јела и пића попут Лемешког кулена, 

рибљих специјалитета, сомборског сира, перкелта, риђичког вина, пива Апатинске пиваре 

и пиваре Раванград, а ту се могу додати још и традиционални производи, као што су 

стапарски ћилим и бездански дамаст. 

 

 
2 Правилник о подстицајима за подршку програмима који се односе на припрему и спровођење локалних 

стратегија руралног развоја – „Службени гласник РС“, број 3/19 од 18. јануара 2019. године 
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Слика 1. Картографски приказ подручја ЛАГ ”Панонски фијакер” 

 

 

1.1.1. Географске карактеристике 

Терен ЛАГ подручја, гледано кроз геоморфолошку основу, чини део телечке лесне 

заравни који захвата око 1/3 њене територије. Лесна тераса је формирана од барског 

преталоженог сувоземног леса. Рељеф подручја има изглед благо засвођене узвишице, 

Основни подаци подручја ЛАГ „Панонски фијакер“ 

• 20 насељених места 

• 2 локалне самоуправе 

• 67.209 становника (ни једно појединачно насеље нема више од 25.000 

становника) 

• површина 1.317,7 км² 

• густина насељености 51 становник/км² 
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настале акумулацијом леса преко седимената алувијалне лепезе. Висине узвишица варирају 

у распону од 90 и 100 метара нв. Морфолошке целине терена су прошаране водним 

токовима међу којима се налазе густе каналске мреже. Посебан значај терену даје чињеница 

да се он налази у панонском басену и да припада ужој зони Коридора 7 (зона Подунавља), 

који је уцртан у европску мрежу саобраћајних праваца. Захваљујући датим факторима 

просторно-функционална вредност ЛАГ подручја је веома изражена, пре свега у односу на 

друга околна подручја. 

1.1.2. Клима 

С'обзиром на географски положај, основна климатска карактеристика ЛАГ подручја је 

умерено — континентално поднебље са одређеним специфичностима по појединим 

деловима подручја. Просечна температура креће се од минималних - 1,35ºC (током јануара 

месеца) до максималних 21,2ºC, током јула месеца (са годишњим просеком од 10,8ºC). 

Најниже регистрована температура имала је вредност од - 25,6ºC, док је максималана 

температура достигла 40,2ºC. Максимални степен инсолације је током месеца јула (294 х –

12 дана), минимална инсолација је током месеца децембра (52 х –2 дана), док је на 

годишњем нивоу степен инсолације достигао 88 дана. Када је небо прекривено 2-8/10 

цирусима, кумулусима и стратокумулусима инсолација може да траје чак 198 дана. 

Најприсутнији је северозападни ветар док се западни ветар мање осећа. Влажност ваздуха 

је на нивоу осредњости - током зимског периода је око 85 %, а током лета 67 %. Водени 

талог се у просеку креће од 550-650 мм на годишњем нивоу. 

На делу ЛАГ подручја је извршено испитивање квалитета ваздуха на основу 

концентрација испитиваних параметара (сумпор диоксид, азот диоксид и суспендованих 

честица РМ10) испитиваних у периоду од 15.01.2019.-14.01.2020. године, применом 

Индекса квалитета ваздуха SAQI_11 дефинисаног Правилником о националној листи 

индикатора заштите животне средине. Испитивање је показало да је садржај сумпор 

диоксида током године у концентрацији од 0-50 μг/м3, 365 дана  у години, а да је 

концентрација азот диоксида 0-42,5 μг/м3, 362 дана у години са благим порастом током 3 

дана у години на 42,6-60 μг/м3. Ови резултати указују на одличан квалитет ваздуха током 

целе године за ова два параметра. Концентрација суспендованих честица је релативно 

варијабилна током године, 216 дана у години концентрација се креће 0-25 μг/м3, што је 

одличан резултат. Највеће варијације се дешавају током јануара, фебруара, априла, октобра 

и децембра. Током овог периода поједини дани достижу концентрацију суспендованих 

честица и преко 75,1 μг/м3.3 

1.1.3. Воде 

ЛАГ подручје обухвата територију богату водом. Река Дунав, водотоци, канал 

хидросистема Дунав-Тиса-Дунав (у даљем тексту: ДТД), фреатске воде и богати артешки 

хоризонти чине то богатство. Дунав и ДТД са својим меандрима, многобројним рукавцима, 

барама, адама и ритовима су главна хидрографска обележја подручја. Неуједначено и 

неуређено корито Дунава на највећем делу свог тока уз ЛАГ подручје одражава се у 

различитим ширинама корита које варира између 380 и 760 м. Дате варијације проузрокују 

 
3 Заштита на раду и заштита животне средине „Београд“ ДОО – Годишњи извештај о контроли квалитета 

ваздуха 
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различите дубине, које се крећу у границама између 4,7 и 12,6 м у односу на средњи 

водостај.  

Поред Дунава, територију ЛАГ подручја карактерише и развијенa мрежа канала која 

првенствено служи за потребе наводњавања пољопривредних површина. У североисточном 

делу подручја налази се канал Пригревица – Бездан дужине 31,7 км, који напаја 

хидросистем ДТД. 

ДТД је јединствена каналска мрежа која повезује токове 

река Дунава и Тисе кроз Војводину и представља хидротехнички систем за одводњавање 

унутрашњих вода, наводњавање, снабдевање водом, одвођење употребљених вода, одбрану 

од поплава, туризам, пловидбу, узгој шуме и рибарство.  Дужина пловних канала 

ДТД износи 600,6 km и то: у Бачкој 355,5 km, а у Банату 245,1 km. У оквиру система постоји 

24 регулационих и 5 сигуросних устава, 16 малих и 6 великих црпних станица и 84 моста. 

Највжније улоге хидросистема ДТД јесу одводњавање и наводњавање. Хидросистем ДТД 

прихвата 326 m³/s воде и то: у Бачкој 156 m³/s, а у Банату 170 m³/s. ДТД поседује могућност 

да наводњава 510.000 ha и то: у Бачкој 210.000 ha (84 m³/s), а у Банату 300.000 ha (120 m³/s). 

Захваљујући овом систему, одводњава се 1.060.000 ha земљишта, у Бачкој 550.000 ha, а у 

Банату 510.000 ha. Из хидросистема ДТД, за технолошке потребе, водом се тренутно 

снабдева 11 индустријских постројења. Укупна годишња количина захваћене воде износи 

око 4.375.000 m³.4 

Најлошији квалитет вода у микробиолошком погледу је заступљен у површинским 

водама. Лош квалитет речне воде је највећим делом узрокован испуштањем непречишћених 

градских отпадних вода: комуналних, индустријских и атмосферских отпадних вода. 

Испитивања квалитета воде на територији ЛАГ подручја врши се на једној мерној станици 

од стране Републичког хидрометеоролошког завода почев од 1980. године. Класа воде 

територије је III/IV, међутим захтевана класа воде за пиће је II5. Количина суспендованих 

материја је велика као и биолошка потрошња кисеоника (БПК5), што указује на присуство 

органског загађења.  

На територији Партнерства извршена је микробиолошка и физичкохемијска анализа 

здравствене исправности воде за пиће из водоводних мрежа подручја. Резултати анализе 

указују да је вода физичко-хемијски исправна за коришћење док је микробиолошка 

исправност воде имала одређене варијације. Водоводна мрежа града Сомбора је показала 

да је 19,6 % микробиолошки неисправна, док је водоводна мрежа Апатина 6,7% 

микробиолошки неисправна.6 

1.1.4. Природна богатства 

Подручје на коме се простире ЛАГ карактерише богата и разноврсна природна баштина 

коју чини широк спектар геолошке, геоморфолошке, палеолошке, климатске, хидролошке 

и биолошке разноврсности. Непроцењиву вредност екосистема подручја чине мочварна, 

барска и ритска подручја, степе, шуме, реке, пешчаре и континенталне слатине овог 

равничарског предела.  

 
4 Интернет - vodevojvodine.com/o-nama/vodni-resursi/hidrosistem-dunav-tisa-dunav 
5 Правилник о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ бр. 42/98, 44/99, Сл. гласник РС бр. 28/19) 
6 Извештај о здравственој исправности воде за пиће из јавних водовода и водних објеката института и завода 

за јавно здравље на територији Републике Србије, 2018. 
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На заседању у Паризу (Јун, 2017.) међународни координациони савет UNESCO програма 

"Човек и биосфера", донео је одлуку да резерват биосфере "Бачко Подунавље" буде уписан 

у Светску листу резервата биосфере. 

"Бачко Подунавље" налази се на северозападу Војводине и део је „Европског Амазона“. 

Резерват се протеже дуж леве обале Дунава  на површини од 176.635 ha у општинама 

Сомбор, Апатин, Оџаци, Бач и Бачка Паланка. У оквиру резервата налазе се четири 

заштићена подручја међу којима су и Специјални резервати природе „Горње Подунавље“, 

али и површине којима управља ЈП „Војводинашуме”.  Овај јединствени речни предео је 

подручје изузетне биолошке разноврсности и центар ретких природних станишта, као што 

су простране плавне шуме, аде, рукавци и пешчане речне обале. 

"Бачко Подунавље" се придружило светској мрежи коју чини укупно 669 резервата 

биосфере признатих од стране UNESCO, осмишљених са циљем очувања природног 

богатства од изузетног значаја, док у исто време промовишу одрживи развој локалних 

заједница на тим подручјима. Успостављање резервата биосфере "Бачко Подунавље" је 

веома значајан корак ка формирању прекограничног резервата биосфере "Мура-Драва-

Дунав", првог заштићеног подручја у свету које се простире у пет земаља - Србији, 

Хрватској, Мађарској, Словенији и Аустрији. 

Резерват “Горње Подунавље” одликује изузетна биолошка разноврстност и једно је од 

последњих уточишта живог света везаног за поплавна подручја. У резервату живи 51 врста 

сисара, 280 врста птица, 50 врста риба, 11 врста водоземаца, 9 врста гмизаваца, велики број 

бескичмењака, стотине врста инсеката, преко 60 врста дневних лептира. Више од 1000 

биљних врста се налази у богатим воденим, мочварним, ливадским и шумским пределима.  

Слика 2. специјални 

резерват природе ''Горње 

подунавље'' (извор: 

www.visitsombor.org) 

 

СРП „Горње 

Подунавље“ се протеже 

на 19.648 ha, уз леву 

обалу Дунава и обухвата 

скоро 70 km речног тока 

Дунава. Oва чињеница 

додатно повећава 

потенцијал и гео-

стратешки положај ЛАГ 

подручја. “Горње 

Подунавље” представља 

највеће природно мрестилиште рибе на целом току Дунава. Резерват је уточиште европског 

јелена и многобројних птица, међу којима су и најугроженије врсте (орао белорепан и црна 

рода), што даје одличан предуслов за развој ловног, риболовног, орнитолошког и руралног 

туризма. 

Карактеристично педолошко подручје представљају слатинасте ливаде које су део 

Националне еколошке мреже. Овај предео се налази на листи подручја предвиђених за 
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заштиту природе до 2019. године и део је предложеног UNESCO резервата биосфере „Мура-

Драва-Дунав“.  

Постојање заштићених подручја представља са једне стране велику предност, јер пружа 

могућност очувања угрожених врста флоре и фауне, задржавањe биолошке разноликости, 

туристички потенцијал, али и слабост, са друге стране, јер се у заштићеним подручијима 

прописују високи стандарди заштите околине и законски се ограничавају могућности 

изградње, како би се заштитила постојећа природна богатства.   

1.1.5. Културна и историјска баштина 

Културно-историјско наслеђе представља необновљив и ограничен ресурс који захтева 

очување, вредновање и заштиту. На подручју ЛАГ налазе се значајни духовни и световни 

споменици, археолошка налазишта из различитих историјских епоха, као и културна добра. 

Свако насеље је богато верским објектима, а као заштићени културни споменици, истичу 

се:  

• римокатоличка црква светог арханђела Михаила у Бачком Брегу и православна 

црква Успење Богородице на Водици.  

• поред поменутих објеката, од великог значаја су и Каштел „Редл“ у Растини, који 

је у употреби, као и Каштел „Ковач“ у Риђици, „Вамошер“ у Бачком Моноштору 

и „Фернбах“ у Алекси Шантићу, који се не користе.  

• у Станишићу постоји Калварија, слична онима у грчким градовима.  

• Апатин се истиче својим познатим црквама попут Цркве “Срце Исусово”, 

изграђене у неороманичком катедралном стилу (Музеј подунавских Немаца), 

међу грађанима позната као “црква са два торња”. Црква “Узнесење 

Маријино”, главна католичка црква у пешачкој зони Апатина, изграђена крајем 

18. века је карактеристична по статуи црне богородице “Црна Мадона”, једна од 

ретких статуа црне Богородице у овом делу Европе, донета од стране Марије 

Ејнсидел током колонизације Апатина 1748. године. Црква “Сабор светих 

апостола” главна православна црква која се налази на градском шеталишту на 

самој обали Дунава, изграђена у рашко-моравском стилу. 

• Сонта је позната по дворцу Ваиндл-Мор, који се налази у економском дворишту  

предузећа “Млади Борац” и  по  римокатоличкој цркви „Св. Ловре“ изграђене 

1812. године.  

• римокатоличка црква Св. Ане изграђена 1813.  године, налази се у Купусини.  

• Свилојево је карактеристично са својом римокатоличком црквом „Св. Стјепан 

краљ“,  изграђеном 1906. године. 

Организација културних активности може се пратити кроз драмску уметност, музичко-

сценску активност и друге активности. У готово свим насељеним местима ЛАГ подручја, 

активна су културно-уметничка друштва, која одржавају традицију различитих 

националних заједница, чиме граде јединствени мултикултурални мозаик.  

• стална поставка слика се може посетити у галерији у Станишићу, која се сваке 

године обогаћује новим делима ликовне колоније.  

• збирка преко 100 скулпутра савремене уметности се налази на отвореном 

простору у Апатину. Ова збирка је најбројнија у регији и репер је савремене 
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уметности и бренд града. Збирку су почели да формирају 1980. године апатински 

вајари.   

• од посебног културног значаја је и Музеј Батинске битке код Бездана, као и већи 

број етно кућа, које приказују аутентичан сеоски живот ових простора.  

• међу многобројним арехеолошким налазиштима ЛАГ подручја најпознатији је 

изгубљени град Бодрог код Бачког Моноштора и легенда о витезу Бортања. 

• од значајних манифестација, истичу се Бодрог фест у Бачком Моноштору, 

„Апатинске рибарске вечери“  и „Личко прело“ у Апатину, „Грожђебал“ и 

„Шокачко вече“ у Сонти, „Дани новог хлеба“ у Свилојеву и др.  

Манифестације које су произашле из мултуетничности и мултиконфесионалности 

насељених места, постале су саставни део локалне туристичке понуде. У већини насеља, 

домовима културе недостају стални садржаји, а поједине од њих је потребно и 

реконструисати, посебно у мањим местима. Неке од манифестација које се одржавају у току 

године на ЛАГ подручју су следеће: 

 

• СЛАВСКА ТРПЕЗА НАШИХ БАКА Бездан 

• МОТО КРОС ТРКА Светозар Милетић 

• МИКИНИ ДАНИ – СМОТРА ТАМБУРАША Бачки Брег 

• ФЕСТИВАЛ ЛЕМЕШКИ КУЛЕН Светозар Милетић 

• ECO MUSIC FESTIVAL ’’РЕГЕНЕРАЦИЈА ДУНАВА’’ Бачки Моноштор 

• ЛЕМЕШКИ КОТЛИЋ Светозар Милетић 

• ДАНИ ХЛЕБА,ВИНА И ЉУБАВИ Станишић 

• КУВАЊЕ ПАПРИКАША ОД ПЕТЛОВА Бездан 

• ЕТНО ФЕСТИВАЛ „ТРОЈНИ СУСРЕТ“ Бездан 

• БОДРОГ ФЕСТ Бачки Моноштор 

• БЕЗДАНСКИ КОТЛИЋ Бездан 

• ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКЕ ВЕЧЕРИ Стапар 

• ПРВА ХАРМОНИКА ВОЈВОДИНЕ Стапар 

• ДАНИ ВЕСЕЛЕ МАШИНЕ Кљајићево 

• МИХОЉДАНСКИ СУСРЕТИ Бачки Брег 

• САЈАМ ТОРТИ, КОЛАЧА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА Бачки 

Моноштор 

• СТО ФЕЛА РАКИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ Бачки Моноштор 

• РИБАРСКЕ ВЕЧЕРИ Апатин 

• МОТО СУСРЕТИ Апатин 

• ПЕТРОВДАНСКА РАЖЊИЈАДА Апатин 

• ГРОЖЂЕБАЛ Сонта 

• ЛИЧКА ОЛИМПИЈАДА Апатин 

• МАЈСКЕ СВЕЧАНОСТИ Пригревица 

• STREET VOLLEY ТУРНИР Апатин 

1.1.6. Стање друштвене и комуналне инфраструктуре 

Квалитетна инфраструктура је основ квалитетног живота локалног становништва, и 

неопходан предуслов развоја. Без  изграђене функционалне физичке инфраструктуре, како 
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друштвене тако и комуналне, развој ће бити онемогућен. Занемаривање насеља која су 

удаљена од градског седишта, у контексту инфраструктурне опремљености, доводи до 

исељавања становништва и деградације природних и културних вредности.  

Стање путне инфраструктуре на подручју Партнерства је задовољавајуће, дужина 

путева је 265,4 km, од којих је 243,3 km савремен коловоз. Дужина државних путева I реда 

на територији ЛАГ подручја је 26,5 km а дужина државних путева II реда је 65 km. 7⁾8⁾ 

Највећи проблем у комуналној инфраструктури ЛАГ подручја је у  водоснабдевању 

и канализацији насељених места.  

Градски водовод постепено преузима улогу снабдевања водом свих насеља ЛАГ 

подручја, тако да су данас на водоводни систем прикључени Апатин, Чонопља, Кљајићево, 

Стапар, Дорослово, Пригревица и Свилојево. На апатински систем је прикључен и део 

индустрије и комплекс бање „Јунаковић“. Остала насеља подручја имају локалне водоводне 

системе (локалне бунаре). Дужина водоводне мреже Апатина је 187 km и на њу је 

прикључено 10.179 домаћинстава. 9 

Краткорочна оријентација снабдевања водом обухвата развијање микрорегионалних 

водоводних система (повезивање неколико насеља или општина у једну целину у 

зависности од расположивих изворишта). Овакав систем је спроведен у Сонти и Купусини. 

На територији ЛАГ подручја само Апатин има своју канализациону мрежу, остала 

насељена места немају своје мреже, нити су прикључена на већ постојеће мреже града 

Сомбора и Апатина. Насељена места још увек користе септичке јаме за одвођење отпадних 

вода. Дужина канализационе мреже Апатина је 99 km и на њу је прикључено 5600 

домаћинстава.10  

Проширењем већ постојеће канализационе мреже града Сомбора и Апатина и 

прикључењем насеља на дате мреже решили би се многобројни проблеми регулације 

отпадних вода насеља и истовремено би се смањио утицај отпадних вода на животну 

средину.  

1.2. Привредне карактеристике подручја 

1.2.1. Привредне делатности 

Главне привредне делатности ЛАГ подручја ''Панонски фијакер'' у функцији руралног 

развоја су пољопривреда и туризам, засноване пре свега на богатству природних ресурса и 

културно-историјског наслеђа.  

Најзначајнији природни потенцијал ЛАГ подручја је квалитетно пољопривредно 

земљиште (92.836,79 ha обрадивог пољопривредног земљишта). Највећа површина обрадивог 

пољопривредног земљишта налази се у Станишићу 8.707,32 ha и Сонти 8.471,48 ha, а најмања 

површина у Растини 2.079,44 ha.11 Преглед површина земљишта на ЛАГ подручју према 

намени налази се у табели. 

 
7 РЗС, Општине и региони у Републици Србији, 2019. 
8 Закон о јавним путевима (Сл. гласник РС бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12, 104/13) 
9 Статистика животне средине, РЗС, 2018. 
10 Статистика животне заштите, РЗС, 2018. 
11 Профил заједнице Сомбор  
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Табела 1. Структура земљишта ЛАГ подручја према намени (извор: РГЗ Служба за катастар 

непокретности, 2015) 

 

 

Графикон 1. Структура земљишта ЛАГ подручја према намени 

Ратарске културе, пшеница, кукуруз, јечам, соја, сунцокрет и шећерна репа су 

најзаступљеније културе пољопривредне производње подручја. Део ратарске производње 

финализира се на ЛАГ подручју кроз производњу сточне хране и семенске робе, док се већи 

део прерађује изван подручја што се негативно одражава на укупне финансијске резултате, 

јер примарна ратарска производња остварује низак доходак.  

Међу главним проблемима за све пољопривредне произвођаче на ЛАГ подручју налазе се 

недостатак одговарајућег образовања међу пољопривредницима, недостатак адекватне 

механизације, недостатак планске производње и стратегије, скупа сточна храна, неадекватан 

систем субвенционисања, слаба куповна моћ, учестале екстремне климатске промене (суше, 

поплаве, мразеви итд.). Иако ЛАГ подручје има врло добру хидрографску структуру 

њиве

вртови

воћњаци

виногради

ливаде
пашњаци

Рибњаци, 
трстици и 
мочваре

Остало 
земљиште

СТРУКТУРА ЗЕМЉИШТА НА ЛАГ ПОДРУЧЈУ ПРЕМА НАМЕНИ

њиве вртови воћњаци виногради ливаде

укупно 

обрадиво 

земљиште

пашњаци

Рибњаци, 

трстици и 

мочваре

Остало 

земљиште

укупно 

земљиште

22317.44 111.62 137.10 195.41 352.04 23113.61 1939.85 767.21 269.17 26089.84

66269.00 76.20 541.23 241.59 2595.16 69723.18 3281.87 1266.19 694.29 74965.53

88,586.44 187.82 678.33 437.00 2,947.20 92836.79 5,221.72 2,033.40 963.46 101055.37

општина Апатин

општина Сомбор без града Сомбора

ЛАГ подручје

ПОВРШИНА ЗЕМЉИШТА (ha)

ПОДРУЧЈЕ ВРСТА ЗЕМЉИШТА



Локална стратегија руралног развоја до 2023. – ЛАГ ”Панонски фијакер 

13 

 

сачињену од мреже канала и реке Дунав, системи за наводњавање готово да и нису 

заступљени на подручју, те би требало омогућити коришћење хидрографске мреже, као 

природан водни ресурс, јер је наводњавање изузетно скуп процес и тиме спречити ризик од 

елементарних непогода.  

По подацима спроведене анкете о структури 

пољопривредних газдинстава, Републичког завода за статистику, 

из 2018. године, број пољопривредних газдинстава на ЛАГ 

подручју, према правном статусу и економској величини 

газдинстава је следећи (уз напомену да су у анкети садржани и 

подаци за град Сомбор): 

 

 

 

Слика 3. Сомборски овчији сир са географским пореклом 

(извор www.ravnoplov.rs) 

 

Табела 2. Број пољоприведних газдинстава према правном статусу и економској величини у 2018. 

години (извор РЗС) 

  

Према истом истраживању општи подаци о пољопривредним газдинствима на подручју 

(коришћено земљиште, сточни фонд и расположивост радних машина – трактора) у 2018. 

години су следећи.  

Табела 3. Општи подаци о пољопривредним газдинствима у 2018. години (извор РЗС) 

 

 

1776 6 0 20 8 0

8023 56 1 99 38 0

9799 62 1 119 46 0

подручје

Укупно

Апатин

Сомбор

број газдинстава
Економска величина газдниства  

(милиона евра)

породично 

газдинство
правно лице предузетник

породично 

газдинство
правно лице предузетник

ПОДРУЧЈЕ

Број 

газдинста

ва 

Коришћено 

пољопривредно 

земљиште

Оранице 

и баште
Воћњаци Виногради

Ливаде и 

пашњаци
Говеда Свиње Овце Живина Трактори

Сомбор 8080 88019 81212 1570 79 4873 16906 92114 18837 299651 6984

Апатин 1782 20631 18984 458 2 1111 1277 9998 10056 54845 1670

укупно 9862 108650 100197 2028 81 5984 18183 102112 28893 354496 8654



Локална стратегија руралног развоја до 2023. – ЛАГ ”Панонски фијакер 

14 

 

 

Производња воћа и поврћа је развијена у доста насељених места. Од произвођача највише 

се издвајају:  

• „Хладњача Апатин“ а.д., која се налази у блоку 81 Апатина 

• “Лучић Група“, и „Ecoland Farms“ д.о.о из Телечке чији је најпознатији производ 

органска млевена паприка. Такође, постоје пластеници са паприком и у Бездану и 

Бачком Брегу, као и млевена паприка из Светозара Милетића, која улази у састав 

лемешког кулена са заштићеним географским пореклом.  

•  „Добра башта“ из Станишића се посебно издваја као произвођач органске хране, 

која поред производње изванреданог органског чери парадајза (производња без 

пестицида и вештачког ђубрива), има програм за запошљавање жена из осетљивих 

група и помаже им да побољшају свој друштвени положај и животне прилике.  

• У области воћарства, издваја се „Apple World“ са плантажом јабука на 200 ha у 

Риђици.  

• „Фереро“ у Алекса Шантићу има највећи засад лешника на подручју.  

 

Риђичко виногорје налази се у западном делу рејона, на песковитим теренима уз државну 

границу од Бачког Брега на западу, до почетка Телечке висоравни на истоку. Виногорје се 

састоји из три оазе: Бачки Брег, Растина и Риђица и границе оаза су уједно и границе 

виногорја. У виногорју се налази 37,25 ха винограда, са аутохтоним сортама грожђа и 

винограда старих до 150 година. Виноградарством се баве 173 газдинства.12  

 

Од произвођача производа животинског порекла издвајају се:  

• Сомборска млекара и приватна млекара “Прерадовић” из Свилојева, који 

представљају значајне произвођаче млека и млечних производа попут познатог 

Сомборског сира. 

• Мини млекара „Гулмлек“ из Стапара, поред које постоји организован откуп млека 

у још неколико насељених места.  

• Пчеларством се баве становници скоро сваког насељеног места на ЛАГ подручју, 

због чега се и међународни сајам пчеларства одржава у Сомбору. Пчеларство  

породице Перишкић из Бачког Моноштора има три врсте меда и бави се 

припремом мелема, крема на бази меда као и ракијом са лековитим биљем и 

прополисом.  

• Апатин се истиче својим многобројним рибњацима попут рибњака „Јединство“ 

д.о.о. који је познат по производњи шарана, толстолобика и амура.   

 

Решење проблема образовања пољопривредника може да пружи пољопривредна стручна 

служба Сомбор која ради већ дужи низ година као пољопривредна стручна служба за 

територију општина Сомбор, Апатин и Оџаци, са циљем унапређења пољопривредне 

 
12 Пољопривреда у Републици Србији - Попис пољопривреде 2012. године 
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производње на имањима пољопривредних произвођача и предузећа, како у области биљне 

тако и области сточарске производње. 13 

Насеља на подручју Партнерства имају изузезтан потенцијал за подизање пољопривреде 

на виши ниво и то могу да остваре већом концентрацијом на органску пољопривредну 

производњу, успостављањем система за наводњавање, куповином нове адекватне 

механизације, ангажовањем необрадиве пољопривредне површине за подизање фарми стоке. 

 

Потенцијал за развој туризма ЛАГ подручја се налази у очуваним природним 

ресурсима, квалитетној и аутохтоној храни, виноградарству, археолошким налазиштима, 

културним добрима, манифестацијама и етнографским специфичностима. Такви 

разноврсни ресурси су потенцијал за развој селективних облика туризма: верског, бањског, 

ловног, риболовног, гастрономског, еколошког, манифестационог, наутичког и 

рекреативног.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Слика 4. Марина Апатин (извор 

www.apatin.org.rs) 

 

 

У следећим графичким приказима ( графикони 2. и 3.) примећује се пораст посете и 

ноћења домаћих и страних туриста на територији ЛАГ подручја у периоду од 2014. до 2018. 

године. Види се да је највећи део посета и ноћења домаћих туриста. Ове тенденције свакако 

позитивно стимулишу туристичку понуду ЛАГ подручја, али нажалост пандемија изазвана 

COVID-19 вирусом крајем 2019. и почетком 2020. године, може изазвати негативан утицај 

на туризам подручја у наредном периоду. 

 
 

 

 
 

 

 
13 Интернет - www.polj.savetodavstvo.vojvodina.gov.rs 
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Графикон 2. Посете туриста на територији ЛАГ подручја у периоду од 2014. до 2018. године (Извор: РЗС) 

 

 

 

 
Графикон 3. Ноћења туриста на територији ЛАГ подручја у периоду од 2014. до 2018. године (Извор: РЗС) 

 

 

На територији ЛАГ подручја може се наћи разноврсна туристичка понуда и то: 

• У области ловног туризма познати су локалитети у Бачком и Горњем подунављу, 

о којима брину шумске управе и ловачка удружења. Ове локалитете сваке године 

посећује све већи број љубитеља лова. 

• Спортско-риболовни туризам везан је за потенцијале Дунава и велики број 

рукаваца, као и Чонопљанско језеро. Разуђена обала и некадашњи ток велике 
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68203
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реке северно и јужно од Апатина прави су рај за риболовце, чије активности 

имају дугу традицију на овом подручју, а на њу се надовезује и традиција у 

припремању чувеног рибљег паприкаша, за коју је везана и манифестација 

''Апатинске рибарске вечери''. 

 

 

Слика 5 мурал старог аласа у 

Апатину дело уметника Андреја 

Јосифовског (извор: општина 

Апатин)    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

• За бањски (здравствени) туризам, најзначајнији објекат је позната бања 

„Јунаковић“ у Апатину, а затим и јодна бања у Бездану. Погодан простор за 

развој овог вида туризма, налази се у Бачком Моноштору, који се може 

искористити за изградњу центра са бањским лечилиштем и  развој Лемешке 

бање у Светозару Милетићу.  

• У области еко-туризма, издваја се најпре UNESCO резерват „Бачко 

Подунавље“, који пружа могућност посматрања птица, фото-сафари, научно-

истраживачки туризам, као и рекреативне активности у природи. Разнолики 

птичји свет развио је посебну категорију туризма – посматрање птица, јер у 

околним шумама и мочварама живи 288 врста птица.  

• „Бициклистичка рута Европски Амазон”, је јединствен пројекат на овом 

подручју, који повезује пет земаља (Србију, Мађарску, Хрватску, Словенију и 

Аустрију) и ствара модел за одрживи економски развој ове регије, истовремено 

штитећи природно и културно наслеђе. Пројект повезује 15 пројектних партнера 

и 10 придружених партнера у циљу стварања модела одрживе мобилности у 

будућем прекограничном резервату биосфере Мура-Драва-Дунав, који се 

протеже у горе наведених пет земаља. Пројекат „Бициклистичка рута Европски 

Амазон“ суфинансира се у оквиру Дунавског Транснационалног програма 

Европске уније (ERDF и IPA фондова). Реализација пројекта је почела 1. јуна 
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2018. године и траје до 31. маја 2021 године. Први међународни бициклистички 

фестивал је одржан од августа до октобра 2019. године.14 

• У области етно туризма, на подручју Партнерства, издвајају се многобројне етно 

куће као што су: „Јелена“ у Бездану, Војвођанска кућа у Станишићу, „Мали 

Бодрог“, „Кувељић“ у Бачком Моноштору и др.  

• „EuroVelo 6“ дунавска рута је позната међународна бициклистичка стаза и 

одлична понуда за љубитеље циклотуризма. У Светозару Милетићу постоји 

Мотодром, за љубитеље мото трка.  

• Вински туризам је развијен у Риђици, као једном од малобројних села које има 

статус виногорја.  

• Гастро туризам је присутан скоро у сваком насељеном месту, са својим 

аутентичним специјалитетима попут пите листаре из Стапара, производима 

заштићеног порекла (сомборски сир, лемешки кулен и др.) и многобројним 

чардама. 

• За манифестациони туризам овог подручја међу значајније догађаје спадају 

културно-спортска манифестација са богатим уметничким програмом, „Мајске 

свечаности“ у Пригревици и манифестација традицоналних старих спортова 

„Личка олимпијада“ у Апатину. Удружење риболоваца „Буцов“ организује 

риболовачку авантуру у Свилојеву. Манифестација „Дефиле јахача, фијакера 

и запрега“ се одржава у Сомбору, за све љубитеље коња, старих обичаја и 

сомборске фијакерске традиције.  

• Посебан значај за подручје Партнерства је развој наутичког туризма у Апатину. 

Марина „Апатин“ је смештена у речном заливу који пружа идеалне услове 

посебно када је зимовник у питању и лагеровање пловила током зиме. Марина 

има 31. понтон, капацитета 400 везова од којих је 80 намењено за јахте дуже од 

7 и шире од 2 метра. Марина „Апатин“ поред акваторије садржи и осам 

комфорно опремљених студио апартмана (кухиња, кабловска телевизија, 

бежични интернет, клима, грејање на гас током зиме) капацитета до 20 особа. У 

склопу комплекса налазе се управна зграда, дом спортова на води, простор за 

ресторан, мања сала за семинаре, канцеларија у Апатину најбројнијег Удружења 

спортских риболоваца „Буцов“ и Ронилачког клуба „Апатин“. 

• Пристан за путничке бродове у Апатину је рађен према највишим европским 

стандардима и има велику туристичку перспективу која је садржана у чињеници 

да Дунавом поред Апатина годишње у оба смера прође од 900 до 1200 бродова.  

 Подручје ЛАГ-а поседује огроман неискоришћен потенцијал за развој руралног 

туризма, на коме је неопходно континуирано радити. Многе манифестације од значаја, још 

увек нису уписане у туристички регистар АП Војводине, а многи објекти од туристичког 

значаја захтевају ревитализацију. С тим у вези, важно је формирати туристичке понуде, 

брендирати традиционалне производе који су у понуди  како би се допринело бржем развоју 

туризма  и целокупног ЛАГ подручја.  

 У области привреде и инвестиција, неколико насељених места (Бездан, Бачки 

Моноштор, Кљајићево, Бачки Брег, Чонопља и Станишић) поседују значајне потенцијале 

за brownfield инвестиције и отварање нових радних места, а на подручју Апатина, на две 

 
14 Интернет - www.sombor.rs/medjunarodni-biciklisticki-festival-evropski-amazon 
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локације укупне површине 122 ha смештена је слободна зона са свом потребном 

инфраструктуром за greenfield инвестиције. На територији града Сомбора постоји 

текстилна и металска индустрија.  По питању пружања услуга или сектора занатства на 

подручју ЛАГ-а, постоји разграната малопродајна мрежа трговине и занатских радионица, 

у којима становници могу купити неопходне намирнице и обавити потребне услуге, док у 

самом граду Сомбору постоје већи трговачки центри.  

 Свакако посебно место у прерађивачкој индустрији подручја партнерства заузима 

Апатинска пивара, која је основана 1756. године и данас по производном капацитету 

представља највећег произвођача пива у Србији. Ово предузеће, поред тога што 

представаља покретача привредног развоја подручја, својом вишевековном традицијом у 

производњи пива, пружа изврсне потенцијале за развој индустријског туризма подручја. 

Више од пет хиљада пољопривредних газдинстава је регистровано, али због 

законских регулатива на нивоу државе, још увек су спречени да продају производе или 

пружају своје услуге. У следећој табели је дат приказ висине остварених инвестиција у нова 

основна средства по привредним делатностима у току 2018. године, уз напомену да су у 

подацима садржане и инвестиције на подручју града Сомбора. 

Табела 4. Остварене инвестиције у нова основна средства по делатностима у току 2018. године (извор 

РЗС) 

1.2.2. Тржиште радне снаге 

Тржиште радне снаге на ЛАГ подручју је прилично ослабљено. Град Сомбор има јачу 

концентрацију радне снаге због локацијских предности, инфраструктурне доступности и 

градског моноцентризма. Рурална подручја карактерише мала понуда радних места.  Ова 

подручја напуштају образовани људи који би могли бити носиоци њиховог  развоја. 

Насељеним местима недостаје квалификована радна снага за савремену индустријску 

производњу, предузетничку иницијативу и друга знања која захтевају модеран начин 

привређивања и тржишно орјентисану привреду.  

Број запослених у предузећима, установама и другим правним лицима приказан је у 

следећој табели, која обухвата податке за цело подручје укључујући и запослене у граду 

Сомбору. Највећи је број запослених у препрађивачкој индустрији (6.299). Број запослених 

у пољопривреди, рибарству и шумарству је 1.355, при чему је регистровано и 1.459 

индивидуалних пољопривредника, док је број запослених у угоститељству и туризму  свега 

968. На жалост, још увек је релативно велик број незапослених лица којих има 7.943.15  

 
15 Аналитички сервис ЈЛС, 2018. године 

ПОДРУЧЈЕ Укупно

Пољопривреда

, шумарство и 

рибарство

Прерађивачка 

индустрија

Снaбдевање 

електричном 

енергијом, 

гасом и 

паром

Снабдевање 

водом и 

управљање 

отпадним 

водама

Грађевинарст

во

Трговина на 

велико и 

мало и 

поправка 

моторних 

возила

Саобраћај и 

складиштење

Услуге 

смештаја и 

исхрана

Сомбор 4,215,608.00    1,416,500.00   1,351,178.00   120,358.00   71,920.00     17,895.00     669,784.00   4,104.00       4,104.00    

Апатин 1,200,713.00    210,027.00      831,540.00      18,806.00     39,821.00     - 24,679.00     - -

УКУПНО 5,416,321.00    1,626,527.00   2,182,718.00   139,164.00   111,741.00   17,895.00     694,463.00   4,104.00       4,104.00       

ОСТВАРЕНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У НОВA ОСНОВНA СРЕДСТВА ПО ДЕЛАТНОСТИМА 2018. ГОДИНЕ (у хиљадама дин)



Локална стратегија руралног развоја до 2023. – ЛАГ ”Панонски фијакер 

20 

 

 

 
Табела 5. Запослени у предузећима, установама и другим правним лицима према општини рада у 

2019. години (Иѕвор: РЗС). 

Предузећа, установе и друга правна лица 

Запослени у правним лицима (привредна друштва, 

предузећа, задруге, установе и друге организације) и 

предузетници , лица која самостално обављају делатност и 

запослени код њих. 2019. године. 

Пољопривреда, рибарство и шумарство 1353 

Рударство 40 

Препрађивачка индустрија 6299 

Снабдевање електричном енергијом, гасом и 

паром 
227 

Снабдевање водом и управљање отпадним 

водама 
323 

Грађевинарство 957 

Саобраћај, везе и складиштење 1615 

Трговина-трговинска предузећа и 

предузетници, поправка моторн. возила 
3892 

Угоститељство и туризам-услуге смештаја и 

исхране 
968 

Информисање и комуникације 245 

Стручне, научне, иновационе и техничке 

делатности, информисање и комуникације 
871 

Финансијске делатности и делатности 

осигурања 
412 

Образовање 2119 

Здравство и социјална заштита 2175 

Пословање некретнинама 94 

Административне и помоћне услужне 

делатности 
1052 

Државна управа и обавезно социјално 

осигурање 
1691 

Уметност, забава, рекреација 337 

Остале услужне делатности 453 

Регисторвани индивидуални 

пољопривредници 
1459 

Укупно 26582 

 

Посматрањем наредне табеле може се закључити да је дугогодишња незапосленост 

један од  највећих проблема подручја. Чак 60,65% незапослених лица дуги низ година нису 

у могућности да нађу радно место. 48,2% незапослених лица су са средњим образовањем и 

41,95% без квалификација, док је међу незапосленима 20,3% младих. 
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Табела 6. Категорије незапослених лица на ЛАГ подручју као проценат од укупног броја незапослених  

лица (Иѕвор: Аналитички сервис ЈЛС). 

 

Категорије незапослених лица 
% од укупног броја незапослених 

лица 2018. године 

Незапослена лица која први пут траже 

запослење 
23 

Незапослена лица без квалификација 41,95 

Незапослена лица са средњим образовањем 48,2 

Незапослена лица са вишим и високим 

образовањем 
8,55 

Дугорочно незапослена лица 60,65 

Незапослени млади  20,3 

Незапослени старији  35,3 

 

 Када су у питању рањиве групе теже запошљивих лица, структура њихове 

незапослености на дан 31.12.2018. године је према подацима Националне службе за 

запошљаање дата у наредној табели. На основу ових података  22,8% од укупног броја 

незапослених су лица која први пут траже запослење, 41,6% су лица без квалификација, а 

45,5% незапослених лица чине жене. 

 

Табела 7. Структура незапослених лица на подручју општина Сомбор и Апатин дана 31.12.2018 године 

(извор: Национална служба за запошљавање) 

 

 

На подручју општина Апатин и Сомбор у току 2019. године је дошло до повећања 

просечних месечних нето и бруто зарада у односу на 2018. годину и то за око 12%  на 

подручју општине Апатин и за око 10% на подручју општине Сомбор. Кретање висине 

бруто и нето зарада у 2019. години у односу на 2018. годину приказано је у следећој табели. 

свега % свега % свега %

Сомбор 4998 1115 22.3 1847 37.0 2218 44.4

Апатин 2915 692 23.7 1445 49.6 1386 47.5

УКУПНО 7913 1807 22.8% 3292 41.6% 3604 45.5%

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА

ПОДРУЧЈЕ Укупно

Први пут траже 

запослење

Без 

квалификација
Жене
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Табела 8. Висина просечних месечних нето и бруто зарада 2018. и 2019. године (извор: РЗС) 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.3. Демографске и социјалне карактеристике подручја 

1.3.1. Структура становништва 

Посматрајући укупан број становника ЛАГ подручја закључак је да се почев од 1961. 

године број становника смањује, а то смањење је посебно интензивно од 1991. године, када 

је према подацима из пописа укупан број становника био 81.550, затим по попису из 2002. 

године 78.605 становника, а 2011. године тај број је 67.209 становника, те се може 

закључити да је и даље актуелан тренд смањења броја становника на ЛАГ подручју, што је 

последица процеса напуштања руралних подручја и пада наталитета. 16 . Ова промена броја 

становника је приказана у графикону број 2.  

 
Табела 9. Тенденције у промени броја становника на територији ЛАГ подручја (Иѕвор: РЗС). 

Година пописа Укупан број становника 

Промена 

броја 

становника 

1948 88.009 - 

1953 91.563 3.554 

1961 93.267 1.704 

1971 88.259 -5.008 

1981 84.557 -3.702 

1991 81.550 -3.007 

2002 78.605 -2.945 

2011 67.209 -11.396 

 

 

 
16 Попис 2011, Књига 2. Становништво, пол и старост, подаци по насељима, Београд: Републички завод за 

статистику. ИСБН 978-86-6161-028-8. ПДФ, 7 Мб. 

 

ПОДРУЧЈЕ

    42,627.00    47,593.00 

    58,991.00    65,739.00 

    44,273.00    48,562.00 

    61,180.00    67,188.00 

Сомбор

Просечне нето зараде

Просечне бруто зараде

ИНДИКАТОР

,

ГОДИНА

2018 2019

Апатин

Просечне нето зараде 

Просечне бруто зараде
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Графикон 4. Кретање броја становника у периоду од 1948. до 2011. године (извор РЗС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посматрајући појединачно насеља на ЛАГ подручју, највећи број становника се налази 

у Апатину, 17.411 становника са густином насељености од 150 становника на km2, а 

најмањи број становника је у Растини, 411 становника са густином насељености од 19 

становника на km2. Колут поседује најмању густину насељености од 18 становника на km2.   

  
Табела 10. Број становника по насељеним местима ЛАГ подручја према попису из, 2011. године 

(Извор: РЗС). 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО број становника

удео у 

становништву 

ЛАГ подручја

површина (km²)
густина насељености 

(становника по km²)

Апатин 17411 26% 116.4 150

Пригревица 4016 6% 39.8 101

Сонта 4331 6% 125.3 35

Свилојево 1219 2% 37.5 33

Купусина 1952 3% 60.8 32

Алекса Шантић 1770 3% 49.6 36

Бачки Брег 1140 2% 31.8 36

Бачки Моноштор 3485 5% 94.4 37

Баздан 4623 7% 84.7 55

Гаково 1810 3% 45.8 40

Дорослово 1497 2% 41.2 36

Кљајићево 5045 8% 89.1 57

Колут   1327 2% 73 18

Растина 411 1% 22.2 19

Риђица 2011 3% 64.6 31

Светозар Милетић 2746 4% 60.9 45

Станишић 3987 6% 89.9 44

Стапар 3282 5% 84 39

Телечка 1720 3% 32.8 52

Чонопља 3426 5% 73.9 46

ЛАГ подручје 67209 1317.7 51
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Подручје ЛАГ-а је етнички изразито шаролико и на њему живе припадници чак 21 

националности, међу којима су према подацима пописа из 2011. године најбројнији Срби  

(60,4%), затим Мађари (15,06%) Хрвати (10,74%) и Роми (2,26%). Остале националности су 

заступљене у проценту мањем од 2%. Мултиетничност и мултиконфесионалност подручја 

ЛАГ-а представљају његом изузетан потенцијал, који је допринео богатству културно-

историјског наслеђа. 

Посматрајући графички приказ бр 5. уочава се да су најбројније страосне групе од 55-

59 са уделом од 8,42%, 60-64 са уделом 8,26% и 45-49 са уделом од 7,82% у укупном 

становништву Партнерства. Млађе старосне групе су мање заступљене у односу на старије, 

разлог томе је потрага за послом у градовима или у иностранству.  

 
Графикон 5.  Учешће старосних категорије становништва ЛАГ подручја  у укупном броју становника 

према попису из 2011. године  (Извор: РЗС) 

 

 

1.3.2. Запосленост 

Посматрано према општини пребивалишта и према полу,  број запослених лица се у 

периоду од 2016. до 2019. године кретао у складу са подацима који су приказани у следећој 

табели. Приметно је релативно мало повећање броја запослених, уз већи број запослених 

лица мушког пола, у односу на запослене женског пола. Овде треба узети у обзир да подаци 

о запослености обухватају и подручје града Сомбора, те да највећи број запослених лица 

има пребивалиште на овом градском подручју изван подручја ЛАГ-а. 
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Табела 11. Кретање броја запослених према општини пребивалишта и полу у периоду 2016-2019. 

године (РЗС) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.3.3.  Образовна инфраструктура 

Један од кључних фактора за постизање успеха приликом друштвено-економског 

развоја одређеног подручја је одговарајуће образовање. Образовна структура становништва 

критичан је фактор у стварању и одржавању динамичног предузетничког окружења и 

кључни је елемент у изградњи локалне конкурентности. 

Предшколско образовање 

Град Сомбор није део посматраног подручја али је веома важан, добро развијен 

образовни центар како за подручје тако и за цео регион.  Чине га предшколска установа 

„Вера Гуцуња“ са 33 објекта (јаслице, обданишта и забавишта у полудневном и 

целодневном боравку деце) од тога је 18 у граду а 15 објеката у насељеним местима (свако 

насељено место има по један објекат). Васпитно-образовни рад се одвија на српском језику, 

мађарском језику и двојезично. Тренутни капацитет је 1.850 места.  

Предшколска установа “Пчелица” Апатин је установа средње величине. У свом саставу 

има 9 објеката, од тога 5 у Апатину, и 4 у селима. У установи се организовано изводи 

васпитно-образовни рад, исхрана, нега, превентивна здравствена и социјална заштита. Због 

мањег броја деце објекти су попуњени знатно испод својих капацитета у последњих 

неколико година. 
Табела 12. Установе за децу предшколског узраста у школској 2017/18. години (извор РЗС) 

 

до 6 

часова

дневно

од 9 до12 

сати 

дневно

у вишедневном 

трајању – дуже 

од 24 сата

 у ППП који 

траје 4 сата 

дневно

 у ППП у 

целодневном 

програму

укупно
васпитачи

укупно

Сомбор 33 1867 81 1138 0 362 286 197 104

Апатин 9 580 107 262 0 168 43 65 38

УКУПНО 42 2447 188 1400 0 530 329 262 142

ПОДРУЧЈЕ
Број 

објеката

Деца 

корисници

Деца према дужини дневног боравка Запослени

ПОДРУЧЈЕ

6574 6493 6681 6568

3548 3522 3614 3514

3026 2971 3067 3054

21479 21419 21892 22070

11461 11440 11744 11912

10017 9979 10148 10158

28053 27912 28573 28638

15009 14962 15358 15426

13043 12950 13215 13212Женско

Мушко

Укупно

УКУПНО

Апатин

Укупно

Мушко

Женско

Сомбор

Укупно

Мушко

Женско

ГОДИНА

2016 2017 2018 2019

Пол
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Основно образовање 

На територији града Сомбора налази се 19 основних школа од којих је у самом граду 

Сомбору 5, а у приградским насељима 14 основних школа. Наставни план и програм се 

одвија на српском, мађарском и хрватском језику. 17 

Основношколско образовање и васпитање орагизовано је кроз 5 основних школа на 

подручју јединице локалне самоуправе Апатин. Основна школа „Жарко Зрењанин“ у 

Апатину се налази у згради основне музичке школе „Стеван Христић“. Свако насељено 

место има своју основну школу. Наставни план и програм се одвија на српском и мађарском 

језику. Деца Рома, њих око 250 из аутохтоних насеља Рома, пре свега у Апатину и Сонти, 

укључена су у процес инклузије тиме што похађају мешовита одељења. Овим процесом 

деца Рома стичу равноправност са осталом децом да учествују у друштвеним збивањима.18 

 Средњошколско образовање на територији ЛАГ подручја се одржава у 6 средњих 

школа у граду Сомбору и 2 средње школе у Апатину. Осим наведених у граду Сомбору 

постоје још 2 школе са основним и средњим образовањем, „Петар Коњовић“ и „Вук 

Караџић“. 

 
Табела 13. Средње школе на подручју ЛАГ-а 

Место Назив школе Образовни профили 

Сомбор Гимназија 

„Вељко 

Петровић“ 

Друштвено – језички, Природно-математички, Општи 

смер на мађарском језику и Гимназијски ит смер за 

ученике са посебним способностима за рачунарство и 

информатику 

Сомбор Средња 

економска 

школа 

Економски техничар, Трговац, Конобар, Кувар, 

Комерцијалиста, Пословни администратор и  

Финсијски администратор 

Сомбор Средња 

медицинска 

школа „Др 

Ружица Рип“ 

Медицинска сестра – техничар, Фармацеутски 

техничар, Физиотерапеутски техничар, Педијатријска 

сестра – техничар и Гинеколошко – акушерска сестра 

Сомбор Средња 

техничка школа 

Машинство и обрада метала, Електротехника и 

Саобраћај 

Сомбор Средња 

пољопривредно-

прехрамбена 

школа 

Пољопривредни техничар, Прехрамбени техничар, 

Руковалац механичар пољопривредне технике, 

Техничар хортикултуре, Цвећар-вртлар, Ветеринарски 

техничар и Пекар 

Сомбор Средња 

текстилно-

кожарска школа 

„Свети Сава“ 

Моделар одеће, Личне услуге (Мушки фризер, 

Женски фризер, Педикир-маникир), Техничар за 

заштиту животне средине и Техничар за индустријску 

фармацеутску технологију 

Сомбор Школа основног 

и средњег 

музичког 

Музички извођач, Музички сарадник теоретичар, 

Музички извођач, етномузиколог и Дизајн звука 

 
17 Интернет - www.sombor.rs/o-somboru/obrazovanje/ 
18 Интернет - osnovneskole.edukacija.rs/drzavne/apatin 
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образовања 

„Петар 

Коњовић“ 

Сомбор  Школа за 

основно и 

средње 

образовање са 

домом „Вук 

Караџић“ 

У овој установи врши се васпитање, образовање, 

рехабилитација и оспособљавање деце и одраслих са 

тешкоћама, вишеструким сметњама и инвалидитетом, 

што за крајњи циљ има друштвену афирмацију и 

интеграцију 

Апатин Гимназија и 

стручна школа 

„Никола Тесла“ 

Општи смер и Техничар за обликовање намештаја и 

ентеријера 

Апатин Техничка школа 

са домом 

ученика 

Машинство и обрада метала, Машински техничар за 

компјутерско управљање, Аутомеханичар, Бравар, 

Заваривач, Саобраћај и Туризам и угоститељство 

 

Високо образовање 

Важно је истакнути да у граду Сомбору постоји Педагошки факултет, који у 

организационом смислу представља део Универзитета у Новом Саду. Педагошки факултет 

наставља, преко два века дугу традицију образовања учитеља и поред овог смера на 

факултету постоје смерови за васпитаче, дизајнере медија у образовању и библиотекаре-

информатичаре. Поред наведеног факултета у Сомбору постоји и приватни факултет 

Мегатренд - Универзитет за пословне студије.19 

Структура становништва према стручној спреми 

На ЛАГ подручју у 20 насељених места, од 58.555 становника старијих од 15 година, 

без школске спреме је 2,7%, са основном школском спремом је 27,5%, са средњом школском 

спремом је 48,6%, док са вишим и високим образовањем постоји 7,3% становника. Школска 

инфраструктура је у релативно добром стању, међутим, у неким насељеним местима, 

постоји потреба за реконструкцијом школских објеката. Због утицаја различитих фактора, 

на подручју ЛАГ-а, присутна је појава одласка високо стручних особа у урбане центре. С 

тим у вези, рурална подручја имају изразито неповољну образовну структуру, што је 

посебно изражено у Телечкој, где је приметан највиши удео неписмених особа.  

 

Табела 14: Структура становништва старог 15 и више година према школској спреми и полу по 

подацима пописа из 2011. године (Извор: РЗС) 

КАТЕГОРИЈА 

СТАНОВНИШТВА 

БРОЈ СТАНОВНИКА 

УКУПНО МУШКАРЦИ ЖЕНЕ 

Укупно становништво 15 и више 

година 
58.555 28.553 

30.002 

 

 Без школске спреме 1.622 

 

299 

 

1.323 

 
 

19 Стратегија одрживог развоја Града Сомбора 2014. — 2020.година  
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Непотпуно основно образовање 7.887 2.486 5.401 

Основно образовање 16.131 

 

7.568 

 

8.563 

 Средње образовање 28.446 

 

15.986 

 

12.460 

 Више образовање 1.883 

 

979 

 

904 

 Високо образовање 2.426 

 

1.160 

 

1.266 

 Непознато 160 

 

75 

 

85 

 
 

1.3.4. Здравствена инфраструктура 

Стање здравствене заштите на ЛАГ подручју је задовољавајуће. У сваком насељеном 

месту постоји амбуланта  где ради лекар опште праксе и стоматолог.  Основни проблем са 

којом се сусрећу је мањак лекара, поготово младих, који се све теже одлучују да раде на 

подручју где претежно живи старије становништво са потребама за одговарајућим 

медицинским особљем. Осим недостатка медицинског особља, у појединим насељеним 

местима као што су Бачки Брег и Растина, јавља се потреба и за реновирањем објеката у 

којима се налази амбуланта. Укупан број здравствених радника у току 2018. године је био 

следећи. 

Табела 15. Број здравствених радника у здравственим установама у 2018. години (извор РЗС) 

 

 

У Сомбору постоје два „Дома за бригу и негу старих лица“  капацитета 400 корисника, 

а у Апатину Дом за старе и пензионере, који је веома активан на пољу иновација и услуга 

које пружа кроз пројектно финансирање, капацитета 185 корисника. Будући да на подручју 

ЛАГ-а, постоји све више старијих домаћинстава, јер млади напуштају руралне средине у 

потрази за послом, ови капацитети не задовољавају потребе потенцијалних корисника. Због 

тога је неопходно повећати расположиве капацитете за смештај и бригу о старијим особама.   

1.3.5. Цивилно друштво 

На територији града Сомбора у 15 насељених места је регистровано више од 300 

удружења. Цивилно друштво постоји, како би надоместило недостатке од значаја за 

заједницу, које јавна управа, због природе свог посла, не може сама да надокнади. Цивилни 

сектор и локална самоуправа имају добар однос, те кроз заједничку сарадњу остварују 

интересне циљеве заједнице. Најчешћи облици организовања грађана у цивилном сектору 

су културно уметничка друшва, спортски клубови, удружења жена и организације за децу 

и младе. Активнија удружења су „Удахни живот“ из Станишића, „Подунав“ из Бачког 

Моноштора, удружење винара и винограда из Риђице, „Стапрска ружа“ из Стапара, 

„Брежанке“ из Бачког Брега, „Рубац“ из Кљајићева, ''Центар за културу и образовање'' 

 укупно
опште 

медицине

на 

специјализацији
специјалисти

Сомбор 265 28 47 190 21 7 300

Апатин 34 12 3 19 5 - 787

ПОДРУЧЈЕ

Лекари 

Стоматолози Фармацеути
Број становника 

на једног лекара
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Сонта, удружење ''Апатинске вредне руке'', друштво пчелара ''Дунав'' Апатин, удружење 

Немаца ''Адам Беренц'' и друга. 

 

2. Анализа развојних потреба и потенцијала подручја ЛАГ ”Панонски 

фијакер”  

Поред прикупаљања, обрада и приказивања примарних и секундарних података који су 

указали на најзачајније ресурсе, али и проблеме тј. потребе подручја, актери су кроз 

неколико састанака, техником ”брејнсторминга”, покушали да издвоје и кроз SWOT 

матрицу прикажу снаге, слабости, али и спољне утицаја као шансе и претње. Укрштањем 

елемената матрице, потребно је извести закључке о могућностима, али и изазовима који 

очекују подручје у планском периоду, и на основу истих креирати стратешке правце развоја. 

 
Табела 16. SWOT анализа 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 

• Погранични положај – Мађарска и Хрватска 

(Европска унија) 

• Рурално подручје (насеља која припадају 

ЛАГ-у) окружује град Сомбор са преко 

85.000 становника, што пружа прилику за 

запослење, умрежавање, школовање 

• СРП „Горње Подунавље“ и Резерват 

биосфере „Бачко Подунавље“ (добитник 

Европске повеље за одрживи туризам 

Еуропарк федерације) 

• УНЕСКО повеља 

• Стратегија одрживог туризма СРП Бачко 

Подунавље 

• Каналска мрежа 

• Река Дунав (Коридор 7) 

• Геотермални извори 

• Изузетан квалитет земље и традиција у 

пољопривреди 

• Богата културно-историјска баштина 

• Бициклистичка стаза уз Дунав (веза са ЕУ 

земљама) 

• Мултикултуралност и мултиетичност 

(добра комуникација међу различитим 

националностима) 

• Релативно добро развијена сарадња у 

припреми пројеката са цивилним сектором 

у Мађарској и Хрватској 

 

• Саобраћајна доступност и развијеност 

саобраћајне инфраструктуре (подручје 

не излази директно на међународн 

аутопут, слабо је повезано железничким 

саобраћајем, не користи у довољној 

мери речни саобраћај) 

• Мањак смештајних капицитета за 

унапређење туристичке понуде 

• Неадекватна промоција културе и 

традиције у сврху развоја туризима 

• Лоше стање животне средине – велики 

број дивљих сметлишта и ниска свест 

становништва и младих и потреби 

заштите животне средине 

• Неадекватна брига о животној средини 

и могућностима коришћења 

алтернативних извора енергије 

• Недовољна брига о објектима културне 

и природне баштине у циљу њихове 

заштите 

• Слабо идентификовани и промовисани 

специфични локални производи и 

услуге (заштита географског порекла, 

брендирање....) 

• Висока стопа незапослености, пре свега 

ког осетљивих група становништва 

(жене и млади) 

• Угашени индустријски капацитети 
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• Традиционално предузетнички дух 

подручја (мали произвођачи сира, вина, 

ћилима и сл.) 

• Добра сарадња са подунавским Немцима 

(Музеј подунавских Немаца Апатин, 

удружење ”Адам Беренц” из Апатина) 

• Подручје природног резервата “Горње 

Подунавље” је уточиште за велики број 

птица, међу којима и оне са листе 

најугроженијих као што су орао белорепан 

и црна рода 

• Јеленска грла која представљају 

најкапиталније примерке своје врсте 

• Повезаност природног резервата “Горње 

Подунавље” са природним резерватом 

“Копачки рит” у Р.Хрватској – чини највеће 

природно мрестилиште рибе на целом току 

Дунава 

• Производња традиционалних прехрамбених 

производа - квалитетни радници 

прехрамбеног профила (кулен, сир, 

производи од паприке и др.) 

• Познати војвођански кулинарски 

специјалитети (рибља чорба) 

• Изузетно развијен и активан цивилни 

сектор 

• Богати ресурси за развој различитих облика 

туризма у рурални подручјима и продаје 

производа кроз туристичке канале 

(култура/традиција/историја, бициклизам, 

гастро, стари занати, коњарство, едукативне 

и авантуристичке руте...) 

• Бања “Јунаковић” Апатин 

• Бесцаринска зона 

• Недостатак стратегије и одрживих 

подстицаја за останак/привлачење 

стручних и високообразованих кадрова 

• Лоша путна инфраструктура 

• Лоша комуникација и сарадња између 

насеља 

• Недовољна сарадња између сектора 

(приватни, цивилни, јавни) 

 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

 

• Interreg прекогранични програми (подручје 

ЛАГ-а се граничи са Републиком Мађарском 

и Републиком Хрватском) 

• Отварање преговарачких поглавља и извора 

средстава за финансирања приоритетних 

сектора (поглавље 27-животна средина и 

климатске промене; достављена 

Преговарачка позиција 2020 год.) 

 

• Удаљеност од коридора 10 

• Неадекватан законодавни оквир 

• Приступање ЕУ и отварање тржишта 

• Закуп/куповина пољопривредног 

земљишта - странци 

• Захтеви за високим степеном 

стандардизације и улагањима у 

маркетинг у свим областима (туризам, 
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• Агенда 2030 

• Дунавска стратегија 

• Национална Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

• WWF – Светски фонд за природу 

• Тромеђа са земљама ЕУ 

• Изузетна промоција органске и еколошке 

пољопривреде на националном и ЕУ нивоу 

• Промоција руралног туризма у Републици 

Србији на националном и ЕУ нивоу 

• Споразум о сарадњи између фондације 

Централног музеја Подунавских Шваба из 

Улма (Немачка) и градског музеја Сомбор 

храна, екологија и др.) узрокује 

немогућност приступа међународном 

тржишту и непрепознатљивост 

производа и услуга 

• Политика и бирократија 

•  Брзе промене у захтевима потрошача и 

тржишта 

• Раст цена енергената 

• Тешка економска ситуација целе земље 

• Загађење природе 

• Одлив младих/старење села (одлазак у 

иностранство и у градове због бољих 

услова запослења и живота уопште) 

• Пад туристичких кретања изазван 

светском пандемијом (коронавирус) 

 

Представљена SWOT анализа указује на унутрашње снаге подручја које је потребно 

ангажовати у циљу превазилажења слабости, искоришћења прилика и смањења утицаја 

претњи. Најважнији закључци горе приказане анализе су следећи. 

Група за планирање, заједно са осталим чланицама, дефинисала је и кључне ресурсе 

подручја, где је појединачно набројала материјалне и нематеријалне ресурсе, специфичне 

за подручје. Реч је ресурсима који могу представљати базу, на којима ЛАГ ”Панонски 

фијакер” у наредном периоду може развијати своје пројекте, тражећи модел и иновативан 

начин упошљавања како познатих, тако и оних мање познатих и заборављених ресурса 

(попис ресурса са радног састанка налази се у прилогу овог документа).

Узимајући у обзир чињеницу да SWOT матрица представља аналитички метод 

дефинисања кључних интерних и екстерних фактора, али да не показује различите везе 

између наведених фактора, радна група је донела одлуку да се изведе TOWS матрица као 

алат за повезивања фактора и генерисања стратегија.  

Анализа развојних потреба и потенцијала подручја биће приказана користећи наведену 

TOWS анализу. 

 
Табела 17. TOWS матрица 

Унутрашње 

окружење 

 

Спољно окружење 

Снаге (S) Слабости (W) 

Шансе (О) 

С-О стратегија ”Макси-Макси” 

Снага: Богатство природних и 

културних ресурса 

Шанса: Промоција руралног 

туризма у Републици Србији на 

националном и ЕУ нивоу 

Стратегија: Креирање нових 

туристичких производа 

W-О стратегија (Мини-Макси) 

Слабост: Лоше стање животне 

средине – велики број дивљих 

сметлишта и ниска свест 

становништва и младих и потреби 

заштите животне средине 

Шанса: Отварање преговарачких 

поглавља и извора средстава за 



Локална стратегија руралног развоја до 2023. – ЛАГ ”Панонски фијакер 

32 

 

(локалитета) и повећање броја 

туриста 

финансирања приоритетних сектора 

(поглавље 27-животна средина и 

климатске промене; достављена 

Преговарачка позиција 2020 год.) 
Подизање свести становништва о 

значају заштите животне средине 

Стратегија: Смањење броја дивљих 

депонија на подручју 

Претње (Т) 

С-Т стратегија ”Макси-Мини” 

Снага: Рурално подручје се 

налази око града Сомбора са преко 

85.000 становника – прилика за 

запослење, умрежавање, 

школовање; 

Традиционално предузетнички дух 

подручја 

Претња: Одлив младих/старење 

села (одлазак у иностранство и у 

градове због бољих услова 

запослења и живота уопште) 

Стратегија: Смањење 

незапослености младих кроз 

помоћ при самозапошљавању и 

предузетничким активностим 

уопште 

 

W-Т стратегија (Мини-Мини) 

Слабост: Недовољно 

идентификовани и промовисани 

специфични локални производи и 

услуге  

Претња: Захтеви за високим 

степеном стандардизације и 

улагањима у маркетинг у свим 

областима (туризам, храна, 

екологија и др.) узрокује 

немогућност приступа 

међународном тржишту и 

непрепознатљивост производа и 

услуга 

Стратегија: Унапређење квалитета, 

брендирања и стандирдизације 

локалних производа, укључујући и 

маркетинг 

Закључци, односно кључни фактори развоја подручја су: 

• пољопривреда и производња хране; 

• капацитет повећања конкурентности и вредности локалних производа; 

• развој нових облика туристичих активности, кроз утилизацију природне и 

културне баштине; 

• рад на унапређењу и заштити природних ресурса и животне средине; 

• диверзификација привредних активности на селу; 

• увођење нових знања; 

• иновације, даље умрежавање и развој мултисекторског приступа. 

3. Опис Локалне стратегије руралног развоја и њених циљева 

 

Представници подручја ЛАГ ”Панонски фијакер” су током радних састанака током 

израде ЛСРР, али и раније током различитих сесија одржавних претходних година, 

дефинисали основну визују развоја подручја. Развојна визија представља приказ будућег 

стања подручја ЛАГ-а „Панонски фијакер“. Визија је смер, тј. путоказ којим путем је 

потребно ићи како би се у јасно дефинисаном периоду, дошло до дефинисаног стања.  

Имајући у виду наведено, визија подручја ЛАГ “Панонски фијакер“ је дефинисана на 

следећи начин: 
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Поред Визије, представици су дефинисали и Мисију, која указује на начин на које ће 

подручје стићи до одабране Визије. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Опис интегрисаног и иновативног карактера стратегије и хијерархије 

циљева 

Циљеви развоја подручја ЛАГ „Панонски фијакер“ установљени су на основу 

дефинисаних потреба и потенцијала подручја, исказаних кроз SWOT анализу, и резултат су 

анализе постојећег стања подручја. Дефинисани су у складу са SMART приступом, што их 

чини мерљивим, достижним, реалним у односу на доступне ресурсе и планираним у 

временском оквиру реализације. Дефинисани циљеви су у потпуности усклађени са 

стратешким документима вишег реда.  

Интегрисан приступ планирању локалног развоја, кључан је при доношењу развојног 

документа, који је усклађен са тренутним привредним и друштвним критеријумима, и који 

одражава стварне развојне потребе подручја. Основни задатак ЛАГ-а  је да постигне 

интегрисан развој јединственог привредног простора, заснованог на развоју локалне 

економије и предузетништва, а у циљу ревитализације руралног простора и подизање  

квалитета живота локалног становништва. ЛСРР ЛАГ-а „Панонски фијакер“ је документ 

развијен интегрисаним приступом који је подразумевао партиципацију у процесу анализе 

подручја, идентификације локалних ресурса, развојних могућности и ограничења, 

 

ОБЛИКОВАТИ ИНОВАТИВНЕ, ПРЕДУЗЕТНИЧКЕ И КОНКУРЕНТНЕ 

РУРАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДА ОМОГУЋАВАЈУ ДРУШТВЕНИМ 

ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ДА НАПРЕДУЈУ И ОМОГУЋЕ ЉУДИМА КОЈИ ЖИВЕ 

У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА ДА РАЗМИШЉАЈУ И ДЕЛУЈУ КАО 

ДОНОСИОЦИ ОДЛУКА 

 

 

 НОВА ЗНАЊА И ТЕХНОЛОГИЈЕ КРОЗ ИНОВАТИВНИ ПРИСТУП РАЗВОЈУ 

ПОВЕЋАВАЈУ ВРЕДНОСТ ТРАДИЦИОНЛАНИХ ПРОИЗВОДА И ОДРЖИВО 

КОРИСТЕ СПЕЦИФИЧНЕ РЕСУРСЕ У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ ПАМЕТНОГ 

ПОДРУЧЈА ЛАГ ПАНОНСКИ ФИЈАКЕР 
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прикупљања пројектних идеја и дефинисања активности, као и интеграцију у свеобухватне 

развојне пројекте целокупног ЛАГ подручја. Интегрисани присуп се огледа како у 

укључивању учесника са целог подручја и из свих сектора, тако и у повезивању привредног 

развоја, културе и историје, традиције и друштва у целини, уз акценат на очувању животне 

средине и уважавању родне и старосне једнакости. 

Током израде ЛСРР, представници локалне заједнице интегрисали су традиционално 

наслеђе и знања са иновативним идејама стручњака и младих са подручја ЛАГ-а, али 

и свих оних који нису са ЛАГ подручја, а могли су да пруже нове одговоре на стара питања. 

ЛАГ „Панонски фијакер“ ће кроз реализацију ове стратегије, укључити више иновативних 

приступа, у различитим областима, у циљу проналажења нових решења за постојеће 

проблеме. Управо је имплементација нових приступа на специфичном подручју, кључ 

иновативности, јер се постојећи ресурси у највећој мери могу упослити кроз 

имплементацију решења која до сада нису била примењена. Константним понављањем већ 

примењених образаца који су се показали као недовољно успешни, нећемо доћи до 

жељених промена на подручју.  

Тако, у склопу својих редовних активности ЛАГ је већ имплементирао једно 

иновативно решење, које води до заједничког заговарања измена постојећих, неадекватних 

јавних политика, на локалном и вишим нивоима, које се тичу тема руралног развоја. У 

питању је организација „Руралног парламента“ који ће ЛАГ наставити да имплементира и 

кроз наредни плански период.  

Поред тога, иновативност стратегије се огледа и у производњеи нових услуга и 

производа, који на подручју до сада нису постојали. Овај приступ биће примењен у 

областима туризма и локалног преедузетништва, на следећи начин. 

 

 

 

       

 

  

Иновативност: 

Креирање нових 

тустичких  производа и 

услуга, кроз 

утилизацију постојећих 

ресурса и деловање у 

складу са природом 

 

Област: Рурални и еко-туризам 

Циљеви:  

1.1. Подизање свести становништва о значају 

заштите животне средине 

3.1. Креирање нових туристичких производа  

3.2. Повећање броја годишњих долазака туриста за 

10% 

Пројекат: Forest School Apatin 

  Активности: 

- доградња смештајних капацитета у природи; 

- уређење простора за кампинг: 

- изградња еко- учионице; 

- организација мале школе пецања, кајака, 

оријентиринга, посматрања птица; 

- уређење едукативне пешачке стазе; 

- организација пилот „шумске“ школе за децу, 
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3.2. Опис кохерентности ЛСРР са релевантним националним стратегијама и 

програмима 
 

Анализа и процена релевантних националних и регионалних стратегија и 

програма 

Поштујући законодавни оквир20 и прописе надлежних институција21 који се односе на 

израду Локалне стратегије руралног развоја (ЛСРР), као стратешког документа којим 

управљају Локалне акционе групе (Партнерство за територијални рурални развој), 

приликом израде ЛСРР ЛАГ „Панонски фијакер“, вођено је рачуна о њеној усклађености са 

релевантним националним и регионалним стратегијама и програмима који детерминишу 

рурални развој на вишем нивоу. У том смислу, примарно су консултована следећа 

документа: 

1) ИПАРД II Програм 2014-2020. године 

Република Србија је као земља у претприступном периоду за чланство у Европској 

унији преузела значајна права и обавезе којима настоји да унапреди своје укупне капацитете 

и да обезбеди бољу искоришћености својих потенцијала. Као један од кључних сектора, 

препознати су пољопривреда и рурални развој (национални али и локални ниво), због чега 

су иницијално успостављени механизми за пружање подршке.  

Претприступни инструмент намењен за рурални развој Републике Србије за период 

2014-2020. године је ИПАРД II Програм (у даљем тексту: Програм), а усвојен је 2015. 

године одлуком Европске комисије. Уз то, преузет је и специфичан приступ који почива на 

имплементацији Локалних стратегија руралног развоја- „LEADER“ концепт, а исти ће се 

финансирати управо кроз поменути Програм. Одговорна институција за спровођење 

Програма је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде а образовано 

координационо тело представља Управа за аграрна плаћања22. 

2) Национална стратегија пољопривреде и руралног развоја републике Србије за 

период 2014-2020 

На националном нивоу је усвојен стратешки документ који кровно регулише област 

пољопривреде и руралног развоја, а у питању је Стратегија пољопривреде и руралног 

развоја Републике Србије за период 2014-2020. године. Документом се трасира правац 

будућих реформи у области пољопривреде, успостављају циљеви и приоритети за развој 

сектора и подржава европски пут који наша земља настоји да следи и у перспективи. Са 

дефинисаним стратешким оквиром, усклађена су и остала планска документа усвојена на 

националном нивоу у области пољопривреде и руралног развоја, а у наставку ће бити 

приказан Програм који га ближе одређује. 

 

 
20 Закон о пољопривреди и руралном развоју- „Службен гласник РС“- бр. 41/2009, 10/2013- др. закон и 

101/2016; Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју- „Службени гласник РС“, бр. 10/2013, 

142/2014, 103/2015 и 101/2016; 
21 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде усвојило је „Водич за оснивање партнерстава за 

оснивање партнерстава за територијални рурални развој и припрему ЛСРР“ 
22 http://uap.gov.rs/ 
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3) Национални програм руралног развоја 2018-2020. године 

Доношење Националног програма руралног развоја од 2018. до 2020. године за 

Републику Србију је од изузетног стратешког значаја, јер се њиме дефинишу средњорочни 

и краткорочне правци развоја руралних подручја и ближе описују начини спровођења мера 

руралног развоја за програмски период. Такође, документом су утврђени и начин, редослед 

и рокови за остваривање дефинисаних циљева, поштујући оквире Заједничке 

пољопривредне политике Европске уније у актуелној перспективи али и специфичне 

потребе пољопривредних и руралних подручја Републике Србије.  

Усаглашеност циљева ЛСРР са развојним стратегијама и програмима 

Као што је претходно дефинисано, приликом утврђивања развојних циљева ЛАГ 

подручја „Панонски фијакер“, за период 2020-2023., у потпуности се тежило усклађености 

са развојним циљевима која су дефинисана у оквиру релевантних докумената усвојених на 

националном и међународном нивоу. Циљеве у оквиру предметних докумената најпре 

приказујемо таксативно, затим табеларно, акцентујући логику усаглашеног планирања. 

1) ИПАРД II Програм за период 2014-2020. године  

 

✓ Подршка конкурентности пољопривредно-прехрамбеног сектора, 

усклађивање са ветеринарским и фитосанитарним, еколошким и 

стандардима безбедности хране ЕУ, као и реструктуирање и модернизацију 

сектора; 

✓ Допринос развоју одрживих пракси управљања земљиштем, подржавајући 

органску производњу и друге агро-еколошке праксе; 

✓ Допринос одрживом руралном развоју кроз подршку диверзификацији 

економских активности и јачање „LEADER“ приступа; 

✓ Подршка за ефикасно спровођење Програма, за праћење, процену и 

промоцију у оквиру мере „Техничка помоћ“. 

 

2) Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 

2014-2020. године  

 

✓ Раст производње и стабилност дохотка произвођача; 

✓ Раст конкурентности уз прилагођавање захтевима домаћег и иностраног 

тржишта и техничко-технолошко унапређење сектора пољопривреде; 

✓ Одрживо управљање ресурсима и заштита животне средине; 

✓ Унапређење квалитета живота у руралним подручјима и смањење 

сиромаштва; 

✓ Ефикасно управљање јавним политикама и унапређење институционалног 

оквира развоја пољопривреде и руралних средина. 

 

3) Национални програм руралног развоја од 2018-2020. године  

 

✓ Подстицаји за унапређење конкурентности у сектору пољопривредне 

производње и прераде пољопривредних производа; 

✓ Подстицаји за очување и унапређење животне средине и природних ресурса; 
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✓ Подстицаји за диверзификацију дохотка и унапређење квалитета живота у 

руралним подручјима; 

✓ Подстицаји за припрему и спровођење локалних стратегија руралног 

развоја; 

✓ Подстицаји за унапређење система креирања и преноса знања. 

Улога других релевантних развојних стратегија у дефинисању ЛСРР 

За израду ЛСРР ЛАГ „Панонски фијакер“, осим основних докумената из области 

пољопривреде и руралног развоја (приказана изнад), значајну улогу су одиграла и остала 

релевантна документа која наводимо у наставку: 

✓ Стратегија за подршку развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и 

конкурентности за период 2015-2020. године; 

✓ Стратегија развоја туризма Републике Србије за период од 2016-2025. године; 

✓ Национална стратегија за младе за период 2015-2025. године; 

✓ И др. 

  



Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике 

Србије за период 2014-2020. 

Национални програм руралног 

развоја од 2018-2020. године 

ИПАРД II програм 2014-2020. 

године 
ЛСРР 

Раст производње и стабилност 

дохотка произвођача; 

Подстицаји за унапређење 

конкурентности у сектору 

пољопривредне производње и 

прераде пољопривредних 

производа; 

Подршка конкурентности 

пољопривредно-прехрамбеног 

сектора, усклађивање са 

ветеринарским и фитосанитарним, 

еколошким и стандардима 

безбедности хране ЕУ, као и 

реструктуирање и модернизацију 

сектора; 

Циљ 2.1. Смањење незапослености 

жена за 10% 

Раст конкурентности уз 

прилагођавање захтевима домаћег 

и иностраног тржишта и техничко-

технолошко унапређење сектора 

пољопривреде; 

Циљ 2.2. Смањење незапослености 

младих за 10% 

 

Циљ 2.3. Унапређење квалитета, 

брендирања и стандардизације 

локалних производа 

Одрживо управљање ресурсима и 

заштита животне средине; 

Подстицаји за очување и 

унапређење животне средине и 

природних ресурса; 

Допринос развоју одрживих 

пракси управљања земљиштем, 

подржавајући органску 

производњу и друге агро-

еколошке праксе; 

Циљ 1.1. Подизање свести 

становништва о значају заштите 

животне средине 

Циљ 1.2. Смањење броја дивљих 

депонија на подручју (за 2) 

Унапређење квалитета живота у 

руралним подручјима и смањење 

сиромаштва; 

Подстицаји за диверзификацију 

дохотка и унапређење квалитета 

живота у руралним подручјима; 
 

Циљ 3.1. Креирање нових 

туристичких производа 

Подстицаји за унапређење система 

креирања и преноса знања. 

Циљ 3.2. Повећање броја 

годишњих долазака туриста за 

10% 

Ефикасно управљање јавним 

политикама и унапређење 

институционалног оквира развоја 

пољопривреде и руралних 

средина. 

Подстицаји за припрему и 

спровођење локалних стратегија 

руралног развоја; 

Допринос одрживом руралном 

развоју кроз подршку 

диверзификацији економских 

активности и јачање „LEADER“ 

приступа; 

 

 

Подршка за ефикасно спровођење 

Програма, за праћење, процену и 

промоцију у оквиру мере 

„Техничка помоћ“. 



 

3.3. Опис области и тема обухваћених приоритетним пројектима 

Дефинисане су следеће 3 приоритетне области:  

1. Заштита животне средине 

Поред активирања идентификованих ресурса, ЛАГ ће упоредо радити  и на њиховом 

унапређењу и заштити. У том смислу ће бити покренуто неколико активности и пројеката, 

а пре свега у працу подизања нивоа свести и знања када је реч о заштити животне средине, 

али и уређењу простора уклањењем дивљих сметлишта, и укључивања циркуларне 

економије као новог приступа. 

2. Локална економија и предузетништво 

Подручје има капацитет повећања конкурентности и вредности локалних 

производа кроз повећање степена обраде, стандардизацију, заштиту порекла, 

унапређења квалитета производа, увођења нових процеса, нових технологија, 

паковања и начина продаје. Велики број удружења на подручју отвара могућност даљег 

умрежавања у циљу отварања нових видова и канала продаје, са акцентом на кратки 

ланцима. Типични производи су већ  регионално познати по свом квалитету, док је 

укључивањем науке могуће технолошко унапређење како самог производа, паковања али и 

наступа (маркетинг). Задатак ЛАГ-а биће искоришћење наведених локалних ресурса, 

иградња нових производних и услужних локалних капацитета, у циљу достизања глобалне 

конкуретности локалнх производа. 

3. Рурални и еко – туризам 

Подручје ЛАГ-а је веома богато природном и културном баштином, традиционалним 

производима и манифестацијама које представљају велики потенцијал за даљи развој 

туризма. Резултати овакве идентификације би требало да буду иновативни туристички 

производи, засновани на старим неискоришћеним ресурима оплемењеним новим 

знањима, који ће моћи да пруже специфичан доживљај. У ову сврху потребно је 

умрежавање, мултисекторски приступ, већи акценат на ширењу знања и неговању локалног 

идентитета.  

Хијерархија циљева: 

✓ у потпуности поштује логику интервенције; 

✓ базира се на израђеном прегледу анализе стања и потреба подручја; 

✓ базира се на претходно утврђеној SWOT  анализи и изведеној TOWS 

матрици. 

Циљеви су постављени тако да поштују SMART методу, што значи да је сваки од 

њих: 

Анализирањем подручја које обухвата ЛАГ „Панонски фијакер“, дефинисане су 3 

приоритетне области са укупно  7 развојних циљева и 

квалитативним/квантитативним показатељима. Планирана је имплементација 15 

пројеката. 
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✓ S - specific (специфичан); 

✓ M – measurable (мерљив); 

✓ A – achievable (достижан / остварив); 

✓ R – realistic (реалан у односу на ресурсе); 

✓ T – time-bound (временски ограничен). 

Одабране приоритетне области за развој, дефинисани развојни циљеви, утврђени базни 

и циљни показатељи и извори верификације, представљени су кроз следећи приказ логике 

интервенције на посматраном ЛАГ подручју. 

Табела 18. Логика интервенције са показатељима.  
Области Циљ Бџазни показатељ Циљни показатељ Извор 

верификације 

Заштита 

животне 

средине 

 1.1. Подизање 

свести 

становништва о 

значају заштите 

животне средине 

Низак ниво свести 

свих категорија 

становништва о 

значају и начину 

утицаја на очување 

животне средине 

Развијена свест 

свих категорија 

становништва о 

значају и начину 

утицаја на очување 

животне средине 

Извештаји и 

вести са 

организованих 

активности, 

фотографије, 

евалуације и 

упитници за 

учеснике 

1.2. Смањење броја 

дивљих депонија на 

подручју (за 2) 

Број дивљих 

депонија на 

подручју на почетку 

имплементације 

стратегије 

Број дивљих 

депонија на 

подручју на крају 

имплементације 

стратегије 

Извештаји ЈКП, 

фотографије 

Локална 

економија 

и 

предузетн

иштво 

2.1.Смањење 

незапослености 

жена за 10% 

Број незапослених 

жена: 3.604  

Број незапослених 

жена: 3.244 

НСЗ  

2.2.Смањење 

незапослености 

младих за 10% 

Број незапослених  

из катег. млади (20, 

3%): 1.612 лица 

Број незапослених  

из катег. млади: 

1.451 лице 

НСЗ 

2.3.Унапређење 

квалитета, 

брендирања и 

стандардизације 

локалних производа 

Број производа са 

ознакама 

географског 

порекла: 4 

Број производа са 

ознакама 

географског 

порекла  

(2023.) 

 

Подаци Завода 

за 

интелектуалну 

својину 

Рурални и 

еко-

туризам 

3.1.Креирање нових 

туристичких 

производа 

0 Број 

новоформираних 

туристичких 

производа на 

подручју 

Извештај ЛАГ-а 

на истеку 

периода 

спровођења 

стратегије 

3.2.Повећање броја 

годишњих долазака 

туриста за 10% 

Просечан број 

долазака туриста на 

подручју годишње 

(за период 2016-

2018): 20.860 

Просечан број 

долазака туриста 

на подручју 

годишње(за 

период 2020-2022) 

: 22.946 

РЗС 
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3.4. Опис критеријума и поступак за избор приоритетних пројеката на нивоу 

Партнерства/ ЛАГ 
 

ЛАГ ”Панонски фијакер” ће избор приоритетхни пројеката вршити на два различита 

начина, у зависности од самог корисника пројекта. Са једне стране, ЛАГ ће вришити 

приоритизацију пројеката које самостално пријављује и којих је директан корисник, док ће 

са друге стране прикупљати, анализирати и вредновати пројекте својих чланица и других 

актера са подручја, и давати писма препороруке, у односу на усклађеност пројектног 

предлога за циљевима ЛСРР. 

Процедура одабира пројеката подразумева неколико корака, као што су: прикупљање 

(идентификацију), административну проверу, оцену  апликанта, финансијски и 

организациони капацитет, релевантност пројекта, ефикасност и ефективност, одрживост и 

финансијску исплативост. ЛАГ бира пројекте који максимизирају ефекте реализације 

ЛСРР-а. 

Када је реч о пројектима које ЛАГ ”Панонски фијакер” пријављује као директан 

корисник, кораци у одабиру су следећи: 

- ЛАГ менаџер организује полугодишњи (фебруар и септембар)састанак са Управним 

одбором, где се разговара о приоритетним областима у наредном периоду, а у складу са 

дефинисаним циљевима ЛСРР 

- Управни одбор доноси одлуку о приоритетним пројектима који ће бити пријављени у 

наредном периоду, са препоруком конкретног позива 

- ЛАГ менаџер припрема предлоге пројеката (презентација и образац пројектног 

предлога) које ће у наредном периоду (шест месеци) ЛАГ пријављивати, са назнаком 

конкретног позива 

- ЛАГ менаџер презентује Скупштини предлоге пројеката и иста доноси одлуку о 

приоритетним пројектима (листа приоритета) 

Када је реч о пројектима које подносе чланице ЛАГ-а или други актери са подручја, 

процедура је другачија. ЛАГ менаџер и/или други запослени сарадници врше пријем 

пројектних предлога актера са подручја, на прописаном обрасцу, додељују пројектном 

предлогу идентификациони број и архивирају га у просторијама ЛАГ-а. Административну 

проверу (доле наведени критеријуми) врши ЛАГ менаџер, а проверу процедуре и 

верификацију врши председник/потпредседник Управног одбора.  

Административна провера подразумева позитиван одговор на следећа питања: 

1. Да ли је пројекат предложен на прописаном обрасцу? 

2. Да ли је достављена сва документација? 

3. Да ли се пројектне активности реализују на подручју које покрива ЛАГ? 

4. Да ли је пројекат усклађен са циљевима и приоритетима ЛСРР-а? 

 

Уколико пројекат не задовољи горе наведене услове, аутоматски се одбацује. 

Евалуација, рангирање и одабир пројеката 
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Након што је пројекат прошао административну процену, врши се оцењивање 

(евалуација) пројектних предлога од стране Комисије за одабир приоритетних пројеката. 

Комисију за одабир приоритетних пројеката чини 9 чланова, који су изабрани од стране 

Скупштине, према раније усвојеном Правилнику.  

Комисија за одабир приоритетних пројеката врши процену како самог апликанта 

(финансијски и оперативни капацитет), тако и целокупне пројектне пријаве, према доле 

наведеним критетијумима (табела 19). Оцењивање се врши тако што Комисија за одабир 

приоритетних пројеката додељује оцену сваком пројектном предлогу, након чега се врши 

рангирање. 

 
Табела 19. Бодови по појединим критеријумима 
1. Релевантност пројекта 

1.1. Утицај пројекта на развој локалне заједнице (водити рачуна да се избегава 

синергија и понављање) 
10 

1.2. Да ли су у пројекат укључене све стране, а пре свега жене, млади, 

угрожене групе? Ко су крајњи корисници? 
10 

1.3. Додате вредности (иновативност, утицај на заштиту животне средине, 

промоција родне равноправности и јачање улоге рањивих друштвених 

група) 

10 

1.4.  Утицај на повећање запослених 10 

2. Финансијски и оперативни капацитет 

2.1. Технички ресурси и компетенције пројектног тима 3 

2.2. Да ли апликант поседује потребну стручност и претходно искуство у 

темаској области? 
5 

2.3. Суфинансирање пројекта из других извора 2 

3. Ефикасност и ефективности пројекта 

3.1. Да ли су потребе циљне групе јасно дефинисане и да ли их предлог на 

одговарајући начин решава? 
5 

3.2. Да ли је акциони план јасан и изводљив? 5 

3.3. Да ли је постављене индикаторе могуће објективно верификовати? 5 

3.4. Да ли су у пројекту укључени партнери у довољној мери и да ли је њихова 

улога задовољавајућа? У случају да пројекат нема партнера, додељује се 

најнижа оцена.  

5 

4. Одрживост  

4.1. Мултипликаторски ефекат пројекта 10 

4.2. Финансијска, институционална, еколошка и политичка одрживост 

пројекта 
10 

5. Буџет  

5.1. Оправданост предлога буџета у односу на пројектне активности. 5 

5.2. Да ли је задовољавајућ однос између очекиваних резултата и процењених 

трошкова? 
5 

 Укупно 100 

 

Писмо препоруке 

Пројекти се оцењују доделом бодова. Како би подносилац пројектног предлога добио 
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писмо препоруке од ЛАГ-а, потребно је да оствари најмање 20 бодова у делу „Релевантност 

пројекта“, као и укупно минимум 50 бодова. Поступак објављивања писама препоруке ће 

бити дефинисано након објаве позива из ИПАРД програма Србија од стране Управе за 

аграрна плаћања.  

4. Опис процеса укључивања заинтересованих страна и шире друштвене 

заједнице у припрему ЛСРР  

Током 2016. године, уз помоћ стручних експерата из области руралног развоја, одржано 

је десет тренинга на којима су заинтересовани актери упознати са ЛЕАДЕР принципима и 

CLDD приступом на подручју општине Сомбор и Апатин. Након одржаних тренинга 

уследиле су активности које се односе на анимацију локалног становништва, па је тако у 

оквиру сомборског лета, највеће манифестације на подручју Сомбора и Апатина, 

представљена локална акциона група са својим чланицама. Најзначајнији пројекат је 

реализован 2017. године под називом „Први регионални рурални парламент“, где је по 

узору на друге европске земље, члановима ЛАГ-а и осталим заинтересованим актерима 

промовисан „bottop up“ приступ и примери добре праксе локалних акционих група из 

Републике Хрватске. У том периоду иако су постојале две локалне акционе групе 

„Панонски фијакер“ и „Дунавски бисер“ сарадња истих је већ почела, заједничким учешћем 

на горе поменутом пројектом и анимацијом заинтересованог становништва. ЛАГ је са 

својим чланицама узео учешће у великом броју друштвених догађаја, како локалних тако и 

других манифестација на којима је промовисано подручје деловања локалне акционе групе, 

које су користиле за упознавање и успостављање односа поверења ангажованих лица и 

чланица организације, што је за реултат дало да уз подршку и на иницијативу локалне 

акционе групе формира се неколико нових удружења грађана у руралним срединама. 

Партнерство ЛАГ „Панонски фијакер“ је припремне активности за израду Локалне 

стратегије руралног развоја, као шо је промоција ЛЕАДЕР приступа, мисија и визија 

организације, повезивање заинтересованих актера и чланица и успостаљање традиције у 

заједничком учешћу на различитим друштвеним догађајима почело са радом одмах по 

оснивању, тако што је ЛАГ менаџер обилазао подручје, одржани су састнаци са различитим 

стејкхолдерима, презентације и радионице како би створили  историју деловања ЛАГ-а, 

мрежу заинтересованих актера и јасно идетнтификоване потребе подручја. У табели 

Матрица стејкхолдера приказани су сви заинтересовани актери, односно редновни или 

придружени чланови локалне акционе групе.  

Из наведене матрице може се закључити да велики утицај и значај у раду организације, 

припреми и реализацији ЛСРР пружају активни чланови цивилног сектора са подручја, као 

и подршка две јединице локалне самоуправе града Сомбора и Апатина. Такође, велики 

значај припада и Туристичким организацијама које наступом на манифестацијама 

обезбеђују промоцију подручја, чланица и умрежавање локалних актера. Регистрована 

пољопривревредна газдинства, предузетницима и правна лица својим пројектним 

предлозима утичу на даљи развој подручја и побољшање квалитета живота у руралним 

срединама. Мали значај или чак у неким случајевима негативан утицај могу да изазову јавна 

предузећа због администратвиних процедура које могу да отежају рад приликом 

спровођења ЛСРР.  

Чланови локалне акционе групе су се договорили да ће локалну акциону групу водити 

Управни одбор од девет чланова, представника цивилног, јавног и приватног сектора, уз 
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заступљеност жена, младих и рањивих група, из различитих области деловања, као што су 

туризам, култура, пољопривреда,социјална заштита, омладинско-волонтерски рад и сл. 

Улога и одговорности Управног одбора утврђени су Статутом ЛАГ-а. Осим Управног 

одбора формира се и Надзорни одбор од три члана, такође представника цивилног, јавног и 

приватног сектора, чији главни задатак је да по потреби или на захтев чланица врши 

контролу рада унутар локалне акционе групе. За транспарентан рад чланови локалне 

акционе групе су одлучили да формирају и друга радна тела, као што су Комисија за одабир 

приоритетних пројеката од три члана и Група за планирање од 9 чланова представника 

цивилног, јавног и приватног сектора. Осим ЛАГ менаџера, запошљава се још једно лице 

ЛАГ секретар и делегира се координатор за подручје општине Апатин.  

Током периода израде Локалне стратегије руралног равоја извршена је анализа ЛАГ 

подручја и прикупљени су основни статистички подаци о територији, рељефу, клими, 

земљишту, инфраструктури, становништву, демографским кретањима, привреди и др. 

Паралелно са прикупљањем података задужена лица вршила су обилазак терена и 

анимацију локалних актера организујући састанке на којима се шире становништво упутило 

у значај и циљеве локалне акционе групе и учесвујући на већ традиционалним 

манифестацијама заједно са активним члановима ЛАГ-а. Током обиласка терена ЛАГ 

менаџер и координатор су секретарима месних заједница поделили Упитник који се односи 

на анализу ЛАГ подручја.  Организована су два састанка Групе за планирање заједно са 

члановима Управног одбора, ЛАГ менаџером и ЛАГ секретаром, где су чланови Групе за 

планирање дали предлог плана актвности за процес израде ЛСРР. Почетком године 

организовани су састанаци у сваком насељеном месту обухваћеним радом ЛАГ-а ради 

дискусије, размене информација о специфичности подручја која су наведена у SWOT 

анализи и прикупљању пројектних предлога. Осим тога, одржана су три састанка Управног 

одбора на којима је праћена активност ЛАГ-а и укључивање заинтересованих локалних 

актера у рад на изради ЛСРР. Такође, израђен је нови сајт ЛАГ где су заинтересоване 

чланице могле да попуне и пошаљу свој пројектни предлог додата је нова опција где су сви 

заинтересовани актери могли лако, брзо и директно да ступе у контакт са задуженим лицима 

ЛАГ-а и у најкраћем року добију одговор. Одштампан је и промо материјал који је дељен 

на састанцима и свим манифестацијама под покровитељством општине Апатин и Сомбор. 

Ангажована лица су у радно време вршила пријем странака у просторјама ЛАГ-а и 

информисала заинтересоване стране о свим питањима везаним за израду ЛСРР путем 

интернет странице, мејла и/или телефона. На друштвеним догађајима, попут „Раванград 

Wine Fest“, Улица старих заната,  у оквиру својих активности, ЛАГ је већ традиционално 

наступао и представљао своје чланице на локалном нивоу промовишући потребу за 

укључивањем што већег број локалних актера у процес израде ЛСРР.  

Модел анимације који је током израде стратегије примењен односио се на директне 

састанке, како јавне у мањим групама, тако и састанке један на један ангажованих лица ( 

ЛАГ менаџера, секретара и координатора ЛАГ-а) са представницима удружења цивилног 

друштва, пољопривредним произвођачима и другим заинтересованим лицима. Услед 

отежаних услова кретања и забране окупљања већег броја лица због присуства пандемије, 

овакав начин рада је био отежан, али продуктиван будући да су заинтересовани локални 

актери директно ступили у контакт са ангажованим лицима и изградили однос поверења 

узимајући у обзир и да локална акциона група делује дужи временски период на територији 

потеницијалног партнерства. На овај начин дошло се до идеја и идентификације потреба 

које су формулисане у пројектне предлоге. Негативан утицај овог модела се одразио у 
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смањеном броју одржаних састанака и величини циљне групе, поготово када је реч о 

пољопривредним произвођачима, који су тешко прихватили коришћење различитих онлине 

алата у комуникацији, имајућу у виду да се ради о чланицама из руралног подручја, а велики 

број планираних манифестација које су требале да се одрже су отказане. 
Табела 20. Матрица стејкхолдера 

 

ЗНАЧАЈ / 

УТИЦАЈ 
        Велики утицај       Мали утицај 

Велики 

значај 

Јединица локалне самоуправе града 

Сомбора и Апатина, УГ "Бодрог" Бачки 

Моноштор, УГ "Подунав",Бачки 

Моноштор, УЖ "Рубац", Кљајићево, УЖ 

"Стапарке", Стапар, УЖ" Удахни живот", 

Станишић, УГ "Натура" Бачки Брег, УЖ 

"Апатинске вредне руке",УГ "Центар за 

културу и образовање Сонта", Сонта, 

Удружење "Асоцијација 

пољопривредника Свилојево" Свилојево, 

УГ "Адам Беренц" Апатин 

Туристичка организација града Сомбора и 

Апатина, ЈКП "Водоканал", ЈКП "Простор", 

ЈКП Зеленило", ЈКП "Чистоћа", Центар за 

социјални рад Сомбор и Апатин, 

Пољопривредна стручна служба, 

регистрoвана пољопривредна газдинства, 

предузетници и правна лица    

Мали значај 

Покрајински секретаријат за 

пољопривреду, водопривреду и 

шумарство, Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривре, ЈП 

"Војводинашуме", ЈП "Војводинаводе", 

Национана служба за запошљавање 

Мрежа за рурални развој Србије, Стална 

конференција општина и градова, Развојна 

агенција "Бачка", Галерија Милан Коњевић, 

Културни центар Лаза Костић, Градска 

библиотека Карло Бјелицки, Историјски 

архив, Педагошки факултет у Сомбору, 

Средња пољопривредна школа, Школа за 

образовање одраслих и основне школе на 

подручју Сомбора и Апатина  

5. Индикативна листа приоритетних пројеката - Акциони план 

спровођења Локалне стратегије руралног развоја 
 

ЛАГ ”Панонски фијакер” ће у планском периоду до 2023. године своје активности 

базирати на: 

• Активностима анимирања становништва и стицање вештина и то, конкретно, кроз 

одржавање годишњег руралног форума, радионица, инфо дана, едукација, кроз 

одласке на студијске посете, сајмове, локалне манифестације у земљи и региону 

• Припремом ”малих пројеката” за конкурисање у оквиру ИПАРД програма 

• Припрема других пројеката у оквиру различитих програма (грант шеме) 

 

У фази израде ЛСРР, ЛАГ ”Панонски фијакер” припремио је индикативну листу, која 

обухвата ”мале пројекте”, али и остале пројеке, којима ће ЛАГ покушати да реализује у 

планском периоду, како би спровео ЛСРР, достигао дефинисане индикаторе, и остварио 

постављену визију. 

 

У наредној табели налази се индикативна листа приоритетних пројеката. 
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Табела 21. Преглед пројеката планираних за период 2020-2023. 

Р. 

Бр. 

 

Приоритетна 

област 

Назив 

активности/пројекта 
Циљеви 

Време 

реализације 

Потенцијални корисници 

и подршка 

Извори 

финансирања 

Вредност 

пројекта 

(дин.) 

1. 
Заштита животне 

средине 

Постављање пуњача за 

електричне аутомобиле 

Циљ 1.1. Подизање 

свести становништва о 

значају заштите 

животне средине 

4 месеца 

 

Становништво ЛАГ 

подручја и 

туристи/локалне 

самоуправе, ЈКП 

„Простор“, ЛАГ 

ИПАРД (мера 

LEADER) 
400.000 

2. 
Заштита животне 

средине 

Унапређење локалног 

система управљања 

отпадом и промоција 

рециклаже 

Циљ 1.1. Подизање 

свести становништва о 

значају заштите 

животне средине 

 

6 месеци 

Удружења, ЈКП, ЈЛС, 

ЛАГ 

 

ИПАРД (мера 

LEADER) 

600.000 

3. 
Заштита животне 

средине 

„Санација дивљих 

депонија“ 

Циљ 1.2. Смањење 

броја дивљих депонија 

на подручју (за 2) 

 

18 месеци 

Становништво ЛАГ 

подручја, лок. 

самоуправе, ЈКП 

„Чистоћа“, УГ „Натура“, 

ЛАГ 

 

Грант шема 

међународног 

програма 

5.000.000 

(ЛАГ 

500.000) 

4. 

Локална 

економија и 

предузетништво 

 „Рурални ИКТ 

инкубатор“ 

Циљ 2.1. Смањење 

незапослености жена за 

10% 

6  месеци 

Жене које се баве 

агробизнисом,  

предузетнице/представни

це удружења, фондација 

и других организација, 

заинтересоване 

незапослене жене са 

терииторије, ЛАГ 

ИПАРД (мера 

LEADER) 
600.000 

5. 

Локална 

економија и 

предузетништво 

 „Програм стручног 

усавршавања“ 

Циљ 2.1. Смањење 

незапослености жена за 

10% 

6 месеци 

Незапослене жене, 

Центар за социјални рад, 

Школа за образовање 

одраслих Сомбор, ЈЛС, 

ЛАГ 

 

ИПАРД (мера 

LEADER) 

500.000 

6. 

Локална 

економија и 

предузетништво 

Платформа „Фабрика 

укуса“ 

Циљ 2.1. Смањење 

незапослености жена за 

10% 

Циљ 1.1. Подизање 

свести становништва о 

значају заштите 

животне средине  

4 месеца 

Жене представнице/ 

чланице удружење, жене 

носиоци породичног 

пољопривредног 

газдинства, незапослене 

жене, ЛАГ 

ИПАРД (мера 

LEADER) 
500.000 
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7. 

Локална 

економија и 

предузетништво 

Рурално 

предузетништво – ”И ја 

сам предузетник” 

Циљ 2.2. Смањење 

незапослености младих 

за 10% 

8 месеци 
Млади, удружења, 

приватни сектор, ЛАГ 

ИПАРД (мера 

LEADER) 
500.000 

8. 

Локална 

економија и 

предузетништво 

Заштита географског 

порекла и брендирање 

локалних производа 

ЛАГ подручја 

Циљ 2.3. Унапређење 

квалитета, брендирања 

и стандардизације 

локалних производа 

12 месеци 

 

Локални произвођачи, 

удружења, ЛАГ 

 

ИПАРД (мера 

LEADER) 

 

 

500.000 

9. 

Локална 

економија и 

предузетништво 

Домаћи производи на 

домаћем столу 

 

Циљ 2.3. Унапређење 

квалитета, брендирања 

и стандардизације 

локалних производа 

4 месеца 

Ученици основних и 

средњих школа, 

заинтересовани грађани, 

удружења и мали 

произвођачи 

 

 

ИПАРД (мера 

LEADER) 

600.000 

10. 

Локална 

економија и 

предузетништво 

”Мобилни pop-up 

ruralni hub” 

Циљ 2.2. Смањење 

незапослености младих 

за 10% 

18 месеци 
Млади, удружења, 

предузетници 

Грант шема 

међународног 

програма 

1.500.000 

11. 

Локална 

економија и 

предузетништво 

Циркуларна економија 

у руралним срединама 

”Узми од природе – 

врати у природу” 

Циљ 2.3. Унапређење 

квалитета, брендирања 

и стандардизације 

локалних производа 

Циљ 1.1. Подизање 

свести становништва о 

значају заштите 

животне средине 

12 месеци 
Удружења, млади, 

приватни сектор 

 

ИПАРД (мера 

LEADER) 

600.000 

12. 
Рурални и еко-

туризам 
„Улмска кутија“ 

Циљ 3.1. Креирање 

нових туристичких 

производа 

Циљ 3.2. Повећање 

броја годишњих 

долазака туриста за 

10% 

12 месеци 

ТО Апатин, Немачко 

удружење ”Адам 

Беренц” Апатин, 

пружаоци туритичких 

услуг са ЛАГ подручја 

Грант шема 

међународног 

програма / 

сарадња са 

Републиком 

Немачком 

12.000.000 

13. 
Рурални и еко-

туризам 
Forest School Apatin 

Циљ 1.1. Подизање 

свести становништва о 

значају заштите 

животне средине 

Циљ 3.1. Креирање 

нових туристичких 

производа 

Циљ 3.2. Повећање 

броја годишњих 

18 месеци 

У.С.Р ”Смуђ”, ЈП 

Војводина шуме, 

Купусина, ТО Апатин, 

ЛАГ 

Грант шема 

међународног 

програма 

18.000.000 
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долазака туриста за 

10% 

14. 
Рурални и еко-

туризам 
„Пут хране и вина“ 

Циљ 3.1. Креирање 

нових туристичких 

производа 

Циљ 3.2. Повећање 

броја годишњих 

долазака туриста за 

10% 

5 месеци 

Локални произвођачи 

вина, пружаоци 

туристичких услуга, ТО, 

произвођачи других 

производа, ЛАГ 

ИПАРД (мера 

LEADER) 
500.000 

15. 
Рурални и еко-

туризам 

„Партерно уређење у  

Бачком Моноштору“ 

Циљ 3.2. Повећање 

броја годишњих 

долазака туриста за 

10% 

12 месеци 
Сви становници, 

туристи, ТО, ЛАГ 

 

ИПАРД (мера 

LEADER) 

 

 

600.000 

16. 
Рурални и еко-

туризам 
ВиноГрад 

Циљ 3.1. Креирање 

нових туристичких 

производа 

Циљ 3.2. Повећање 

броја годишњих 

долазака туриста за 

10% 

8 месеци 

Мали произвођачи вина, 

туристи, ЈЛС, ЛАГ, сви 

становници 

 

ИПАРД (мера 

LEADER) 

 

 

600.000 

17. 
Рурални и еко-

туризам 

Еко-рурална 

туристичка понуда 

Бачког Моноштора у 

склопу УНЕСКО 

Резервата Биосфере 

“Бачко Подунавље“ 

Циљ 3.1. Креирање 

нових туристичких 

производа 

Циљ 3.2. Повећање 

броја годишњих 

долазака туриста за 

10% 

12 месеци 

Туристи, пружаоци 

туристичких услуга, ТО, 

ЛАГ, сви становници 

 

ИПАРД (мера 

LEADER) 

 

600.000 
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6. Описа капацитета за спровођење ЛСРР 

6.1. Људски капацитети за спровођење ЛСРР 

Локална акциона група  „Панонски фијакер“, адреса: Жарка Зрењанина број 14, 25256 

Апатин, MБ:28223331, ПИБ:109913131,  на иницијативу заинтересованих актера из 

приватног и цивилног сектора, а уз подршку локалне самоуправе града Сомбора 

регистрованa је 23.11.2016. године у Агенцији за привредне регистре, као удружење грађана 

ради остваривања циљева у области одрживог управљања руралним развојем, са крајњим 

циљем унапређења квалитета живота локалног становништва. Током 2016. године, уз помоћ 

стручних експерата из области руралног развоја, одржано је десет тренинга на којима су 

заинтересовани актери упознати са ЛЕАДЕР принципима и CLDD приступом. Након 

успешно одрађених тренинга уследила је припрема документација и оснивачка скупштина 

која се одржала 23.11.2017. године, где су за оснивача локалне акционе групе одабрани: 

Биљана Ђипанов, КУДХ Бодрог, Бачки Моноштор, Милан Волић, МИС-Гумлек, Стапар и 

Драгана Ђапић, ДВД Станишић из  Станишића. Формирају се радна тела, а Управни одбор 

заједно са Комисијом врши одабир ЛАГ менаџера. Првог јула 2017. године одабран је ЛАГ 

менаџер, који се према Статуту стара о квалитетном оперативном руковођењу ЛАГ-ом и 

припремом Локалне стратегије руралног развоја. Паралелно са овим активностима на 

подручју општине Апатин такође je регистровано удружење грађана под називом локална 

акциона група „Дунавски Бисер“.  

Посматрајући географски положај локалне акционе групе и близину границе са 

државама европске Уније, прво је успостављена сарадња са дргим ЛАГ-овима из Републике 

Хрватске, што је за резултат имало студисјку посету и едукацију Управног одбора и ЛАГ 

менаџера, као један од начина подизања капацитета људских ресурса унутар организације. 

Током свог каснијег деловања, ЛАГ је успоставио конктакте и сарадњу и са ЛАГ-овима из 

Босне и Херцеговине, Македоније и Црне Горе.  

У априлу 2018. године успоставља се најзначајнија сарадња са организацијама 

цивилног друштва која је резултирала потписивањем Уговора о припајању ЛАГ „Дунавски 

бисер“  ЛАГ-у „Панонски фијакер“ у јединствено Партнерство за територијални рурални 

развој које делују на подручју општине Апатин и Сомбор и у свом саставу броји двадесет 

насељених места. Седиште ЛАГ „Панонски фијакер“ се премешта у Апатин, а на подручју 

општине Сомбор формира се друга подручна канцеларија. Иницијативу су препознали и 

представници локалне самоуправе, јавних предузећа и установа са територије обе општине 

и дали активну подршку раду локалне акционе групе на стварању партнерства.  

Структуру Управног одбора чини девет чланова из различитих насељених места, уз 

заступљеност жена, младих и рањивих група, из различитих области деловања, као што су 

туризам, култура, пољопривреда,социјална заштита, омладинско-волонтерски рад и сл., од 

чега је 5 чланова са подручја општине Сомбор, а четири члана са подручја општине Апатин. 

Два члана заступају јавни сектор, док остатак чланова је из цивилног и један из приватног 

сектора. Члан приватног сектора је власник фирме за правне и рачуноводствене послове 

који пружа ЛАГ-у неопходну административну и правну помоћ око документације. Такође, 

у Управном одбору две чланице су представнице удружења жена, док је једна чланица 

представница омладине. Улога и одговорности Управног одбора утврђени су Статутом 
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ЛАГ-а, а донoшење одлука се доноси већином гласова присутних чланова на седници. ЛАГ 

тренутно има једну особу за стално запослену-ЛАГ менаџера и на одређено време ЛАГ 

секретара. Координатор ЛАГ-а није особа запослена у ЛАГ-у, али је у склопу свог радног 

места у Одељењу за локални економски развој оптише Апатин задужена за координацију 

активности локалне акционе групе на том подручју. Према критеријумима Управног одбора 

и Комисије ЛАГ менаџер, има три године радног искуства у припреми стратешке 

документације, писању и имплементацији пројеката, високу стручну спрему и добро 

познавање енглеског језика.  Осим тога поседује сертификат за ЛЕАДЕР тренера и 

ангажован је на пројекту земаља Западног Балкана, као национални експерт Републике 

Србије из области ЛЕАДЕР-а. Учествовала у изради Стратегије туризма АП Војводине, 

стратегије града Сомбора и члан Комисије за израду Стратегије родне равноправности 

града Сомбора. ЛАГ секретар има искуства пола године у изради сратешке документације 

на позицији председнице Комисије за израду Стратегије родне равноправности града 

Сомбора.   

6.2. Финансијски капацитет за спровођење ЛСРР 

ЛАГ „Панонски фијакер“ ће у предстојећем периоду, до отварања мере LEADER у 

оквиру програма ИПАРД 2 Република Србија, своје текуће трошкове и активности 

финансирати из следећих извора: 

• Донације Јединица локалне самоупрае (Сомбор и Апатин) 

• ИПАРД ПРОГРАМ ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ ЗА ПЕРИОД 2014–2020. ГОДИНЕ 

• Средстава из ЕУ и других донаторских фондова (грант шеме) 

У периоду до отварања ЛЕАДЕР мере, ЛАГ „Панонски фијакер“ ће поред средстава од 

донација од стране локалних самоуправа које покривају подручје 20 насеља која су на ЛАГ 

територији, активно аплицирати код покрајинских секретаријата, министарстава како би 

обезбедио средства за мање пројекте из различитих сектора. Поред наведеног, ЛАГ 

„Панонски фијакер“ ће своје активности усмерити и ка програму Interreg, тачније 

прекограничном програму са суседним државама Хрватском и Мађарском. 

Поред наведених капацитета Управног одбора и запослених лица, чланице ЛАГ-а су 

формирале Надзорни одбор чији је задатак према Статуту ЛАГ-а да контролише финансијко 

и материјално пословање. Надзорни одбор има три члана, представника јавног, цивилног и 

приватног сектора. Представница приватног сектора је власница фирме за рачуноводство и 

ревизију, те има вишегодишње искуство у управљању финансијским ресурсима. Од 

момента оснивања Надзорни одбор се пар пута састао, али њихов ангажман се очекује 

приликом спровођења финансијских оквира ЛСРР.   

6.3. Искуство у спровођењу пројеката 
 

Локална акциона група „Панонски фијакер“ у оквиру својих редовних активности са 

својим члановима сваке године посећује различите манифестације попут „Укуси 

Војводине“, Агрокомпас, Baby Exit Фестивал у Новом Саду, Раванград Wine Fest, Улица 

старих заната у Сомбору, Међународни пољопривредни сајам, Сајам туризма у Београду и 

многе друге манифестација, са циљем промоције произвођача и локалних производа.  Поред 

редовних активности информисања, када је реч о доступним бесповратним и кредитним 

средствима, ЛАГ је организовао бројне радионице, едукације и састанке са представницима 
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Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Регионалном 

развојном агенцијом „Бачка“, Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

Развојним фондом Војводине и сл. Све активности о друштвеним догађајима могу се 

пратити на званичној интернет страници ЛАГ-а: www.lag-panonskifijaker.rs.  

Расписивањем позива за Меру 1 из  ИПАРД програма ЛАГ је такође својим члановима 

био на располагању, те је пружио техничку и саветодавну помоћ приликом аплицирања на 

исте, укључујући и националне фондове. Одржане су и инфо сесије за пољопривредне 

произвођаче о актуелним позивима. 

У априлу 2018. године у оквиру Интеррег Словенија-Хрватска, јавна набавка 03/2018 у 

оквиру пројекта Ecool-Tour SLO-HR81, Програм Interreg V-A SI-HR, ЛАГ је угостио ЛАГ 

''Meђимурски доли и бреги'', заједно са осталим организацијама цивилног друштва из 

Републике Хрватске и Словеније у циљу обиласка UNESCO заштићеног резервата, уз 

афирмацију руралног туризма и знаменитости подручја. Такође, добра сарадња је дала и за 

резултат потписивање споразума о сарадњи ЛАГ „Панонски фијакер“ и ЛАГ „Срце Бачка“ 

из Куле.  

 

Неки од значајних пројеката ЛАГ-а и чланова:  

 

• Град Сомбор са прoјектним партнерима: Национална алијанса за локални економски 

развој (НАЛЕД), локалном развојном агенцијом града Белишћа д.о.о., Бизнис инкубатором 

БИОС Осијек и Факултетом агробиотехничких наука Осијек учествовао на II позиву 

програма INTERREG IPA прекогранична сарадња Хрватска-Србија 2014-2020. Назив 

пројекта „Кластери“ – ХР-РС265 – Развој одрживих прекограничних. Основни циљ: 

стварање повољног пословног окружења за раст капацитета и потенцијала за запошљавање 

малих и средњих предузећа (МСП) кроз успостављање два заједничка прекогранична 

кластера у сектору пољопривреде и примењених ИТ решења у пољопривреди и машинској 

инжењерској индустрији, које координирају институције за подршку пословању и 

истраживачке институције, на подручју града Сомбора и града Белишћа. Вредност пројекта: 

1.102.472,76 еура.  

 

• Град Сомбор је са прoјектним партнерима Центар за производњу знања и вештина 

Нови Сад, Центар за социјални  рад Сомбор и Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft 

учествовао на II позиву програма ИНТЕРРЕГ ИПА прекогранична сарадња Мађарска-

Србија 2014-2020. Назив пројекта  „Women-to-Save“ – HUSRB/1602/42/0073 –Социјално 

предузетништво за жене. Циљ пројекта је стварање окружења које доприноси 

хармонизованом развоју региона кроз одрживо коришћење природних ресурса, кроз развој 

социјалног предузетништва, као и подизање капацитета за оснивање кластера заснованог 

на социјалном предузетништву међу женама у руралним подручјима користећи иновативне 

моделе знања и преношења знања. Вредност пројекта: 207.394 еура.  

• Удружење грађана „Бодрог“ у сарадњи са Месном заједницом Бачког Моноштора. 

Назив пројекта „Бодрог Фест“. Циљ овог пројекта је промоција Бачког Моноштора – 

његовог културног наслеђа и природних лепота, кроз дводневну манифестацију, уз учешће 

око 400 учесника и посету од стране 12000 гостију. Резултат ових активности је посећеност 

манифестације од стране 12000 гостију и повећање видљивости Бачког Моноштора као села 

http://www.lag-panonskifijaker.rs/
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очуваног културног и природног наслеђа, као и побољшање економских и материјалних 

услова мештана. Вредност пројекта је 2.000.000,00 динара, донатор Град Сомбор. 

• Удружење грађана „Подунав“. Назив пројекта је Еколошко-музички фестивал 

„Регенерација Дунава“, у склопу кога је организована и прослава Дана Европског Амазона. 

Пројекат је подразумевао припрему активности и реализацију тродневне манифестације уз 

учешће 3000 деце, младих и осталих чланова локалне заједнице, као и учесника из региона. 

Основни циљ овог догађаја је подизање свести о значају очувања природе и животне 

средине, кроз уметничке, едукативне и рекреативне садржаје. Вредност пројекта је 12000 

еура, донатори: WWФ, Министарство заштите животне средине, Покрајински секретаријат 

за спорт и омладину и Град Сомбор. 

• Центар за културу и образовање Сонта са партнерима Покрет горана Војводине 

НАПОР, Балкан Идеа Нови Сад и Urban Stream Пожаревац. Назив пројекта Где је рурални 

омладински рад у Србији?. Креирана сарадничка група организација из Србије која ће се 

бавити развојем омладинског рада у руралним подручјима, Реализован 4-дневни тренинг за 

омладинске раднике и младе, Реализоване практичне активности учесника тренинга у пет 

округа у Србији, Реализована завршна конференција/округли сто са представницима 

институција и доносиоцима одлука, Реализована онлајн кампања ради промоције резултата 

пројекта, Креирана мапа организација у пет округа Србије и нацрт заједничке стратегије 

даљег развоја. Донатор пројекта Европска омладинска фондација. 

• Удружење грађана Канцеларија за рурални развој и основна школа „Моша Пијаде“ 

Бачки Брег . Назив пројекта“ Ми школарци знамо, енергетски ефикасно да се понашамо“. 

Циљ пројекта: Ширење свести и подстицање популаризације алтернативних и обновљивих 

извора и штедње енергије  кроз рационалну употребу енергије сваког појединца. Резултат 

пројекта: Одржане 2 едукативне радионице са децом. Вредност пројекта 172.000,00 динара, 

донатор Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај.  

• Удружење грађана „Натура“. Назив пројекта „Отворено село“. Циљ пројекта је 

упознавање мештана са културом других народа и њиховим проблемима. Резултати 

пројекта: уређен је парк доступан свима и подстакнуто дружење међу локалним 

становништвом и мигрантима. Вредност пројекта 303.000,00 динара, донатор Фондација 

Ане и Владе Дивац.  

• Удружење грађана „Натура“. Назив пројекта: „Уређење плаже на Бајском каналу“. 

Циљ пројекта је подизање свести младих на тему екологије и животне средине. Резултати 

пројекта уређено купалиште и створено лепо окружење за све љубитеље природе. Вредност 

пројекта динара, 295.500,00 донатор Град Сомбор. 

• Удружење жена „Женска алтернатива“, Назив пројекта: „Сарадњом до безбедности 

жена на локалном нивоу“.Циљ пројекта је унапређење безбедности жена на локалном нивоу 

повезивањем и развојем сарадње у домену безбедности. Вредност пројекта: 525.000,00 

динара, донатор: ОЕБС. 

• ЛАГ „Панонски фијакер“. Назив пројекта: „Први регионални рурални парламент“. 

Циљ одржавања руралног парламента је чути и уважити глас руралних заједница. На 

руралном парламенту становници руралних подручја имају прилику јачати везе и 

партнерства, послушати примере добре праксе и изнети своје мишљење о даљем развоју 

руралног подручја. Резултати пројекта одржан рурални парламент, повећања видљивост 
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Локалне акционе групе у локалним и регионалним медијама, умрежавање актера 

одговорних за рурални развој и успостављање традиције одржавања руралног парламента. 

Вредност пројекта 150.000,00 динара, донатор Покрајински секретаријат за регинални 

развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. 

• ЛАГ „Панонски фијакер“. Назив пројекта: „Подстицај за подршку програмима који 

се односе на припрему ЛСРР у 2019. години“. Реализација у току. Вредност пројекта: 

800.000,00 динара, донатор Министартсво пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

7. Финансијски план спровођења ЛСРР 
 

Финансијски план спровођења ЛСРР садржи детаљне информације трошковима за 

реализацију спровођења Локалне стратегије руралног развоја 

Укупан буџет потребан за реализацију ЛСРР износи 39.100.000 динара.   

У наведеном буџету за реализацију ЛСРР налазе се: 

• ”мали пројекти” укупне вредности 7.100.000 динара, са којима ће ЛАГ 

конкурисати код Министарства пољоприведе, шумарства и водопривреде (Управа за 

аграрна плаћања), програм ИПАРД мере LEADER, активности ”Текући трошкови и мали 

пројекти”, и бити њихов директан корисник. 

ЛАГ ”Панонски фијакер” планира да ”мале пројкте” финансира из програма ИПАРД, 

мере LEADER, активности ”Текући трошкови и мали пројекти”. Из наведених пројеката 

биће финансиран и део текућих трошкова, који за четворогодишњи период имплементације 

ЛСРР износе 4.239.200 динара, али у овом моменту није јасно који део тих трошкова ће 

бити обухваћен, нити колико ће ”малих пројеката” бити одобре.  

• остали пројекти укупне вредности 32.000.000 динара, које ће ЛАГ реализовати у 

партнерству са јавним, приватним или цивилним сектором у оквиру чланства или шире, уз 

укључивање међународних партнера. 

Поред текућих трошкова, ”малих пројеката” и осталих пројеката, ЛАГ ”Панонски 

фијакер ће конкурисати и у оквиру активности ”Стицање вештина, анимирање 

становништва на ЛАГ територији” када она буде отворена у оквиру ИПАРД програма. До 

тада ЛАГ ће те активности реализовати кроз различите друге донације. У табели 21. се 

налази списак тих активносит и трошкови за њихову реализацију. 

До момента отварања мере LEADER у оквиру ИПАРД програма Србија, ЛАГ 

“Панонски фијакер”, а како за ову активност не постоји више информација, у овој фази неће 

бити укључени ће припремати пројекте сарадње и аплицирати код других ЕУ програма. 

ЛАГ “Панонски фијакер” ће пратити пројекте и пружати техничку и саветодавну помоћ у 

процесу припреме пројеката сарадње који ће се пре свега односити на регион и пограничне 

земље, са акцентом на партнере из Мађарске и Хрватске, затим Републику Немачку, као и 

локалне акционе групе са подручја Војводине. Заједничким наступом и сарадњом у 

областима које су дефинисане као стратешке, повећавају се бенефити и мултипликује 

ефекат реализације пројеката дефинисаних овом ЛСРР. Пројекти сарадње ће се односити 
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на специфичне активности које ће за циљ имати заједнички наступ партнера и изградњу 

одрживих међутериторијалних и транснационалних пројеката. 

Табела 22. План трошкова за период 2020 - 2023. за активност 2. „Текући трошкови и мали пројекти“ 

Активности Трошак Износ у дин. 

Трошкови вођења канцеларије 

Плата ЛАГ менаџера 1.440.000,00 

плате ЛАГ секретара 1.200.000,00 

канцеларијски материјал 80.000,00 

опреме за канцеларију (намештај, 

техника) 

100.000,00 

трошкови комуникације 79.200,00 

одржавања сајта 360.000,00 

рекламног материјал 40.000,00 

Обука и изградња капацитета 

за особље ЛАГ-а у циљу 

побољшања капацитета за 

спровођење ЛСРР  

студијског путовања, семинара 200.000,00 

Имплементација пројеката  Суфинансирање пројеката 200.000,00 

Обилазак терена ЛАГ 

подручја 

горива службеног возила 360.000,00 

одржавања сл. возила и регистрација 180.000,00 

Укупни текући трошкови за период 2020-2023 године 4.239.200,00 

Мали пројекти које спроводе 

ЛАГ-ови 

мали пројекти у вредности до 600.000 

динара 

7.100.000,00 

Укупни трошкови за спровођење ЛСРР у оквиру активности ”Текући 

трошкови и мали пројекти” 

 

11.339.200,00 

 

Табела 23. План трошкова за период 2018 -2019. за активност 1 „Стицање вештина, анимирање становништва на 

ЛАГ територији“ 

Врста активности Опис активности Трошак 

Анимација, подизање свести и 

промотивне активности, догађаји 

(нпр. Семинари, радионице, 

састанци, итд) 

 

Анимирање локалног становништва, 

укључивње нових чланова, едукативни 

програми за чланове 

 

 

300.000,00 

Израда потребних студија за 

ЛАГ подручје 

Услуге експерата 1.200.000,00 

Превод и тумачење 200.000,00 

Путни трошкови 100.000,00 

Услуге експерата за семинаре, тренинге 500.000,00 
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Обука и едукација за особље и 

чланове ЛАГ-а (нпр. Припрема 

бизнис планова, припрема 

пројектних пријава, 

рачуноводство, итд.) 

Изнајмљивање простора и опреме за 

одржавање тренинга 

 

150.000,00 

Опрема за симултано превођење 
 

100.000,00 

Техинчко особље 30.000,00 

Кетеринг за учеснике 120.000,00 

Накнаде, котизације, претплате за 

часописе 

 

50.000,00 

Превођење различитих материјала 
 

50.000,00 

Планирање, надзор, праћење, и 

ревизија локалне стратегије 

руралног развоја 

 

Дневнице 

Консултанти 

 

 

100.000,00 

Публицитет који подржава 

процес припреме локалних 

стратегија руралног развоја и 

израду промотивног материјала 

за заинтересоване стране 

Локална промоција, регионана промоција, 

(промо материјал, догађаји, друго) 

 

 

 

 

 

400.000,00 

Информативне и промотивне 

активности за подршку у 

спровођењу ЛСРР 

 

Инфо дани, рурални парламент, трибине, 

презентација пројеката из ЛСРР 

 

 

500.000,00 

 

Укупно  3.500.000,00 

 

Када је реч о одговорности за управљање финансијама, према СтатутуЛАГ 

„Панонски фијакер“ (члан 38.) јасно наводи да Управни одбор заједно са ЛАГ менаџером  

припрема и усваја финансијски план за текућу годину, док Управни одбор управља 

целокупном материјалном имовином ЛАГ-а. Када је реч о оперативним пословима вођења 

финансија, техничку помоћ приликом вођења пословних књига и израду завршног рачуна 

пружа Одељење за финансије града Сомбора, које је на располагање пружило једну 

запослену особу из наведено Одељења. Чланови Управног одбора и ЛАГ менаџер све 

неопходне консултације и недоумице решавају у сарадњи са делираном особом из 

Одељења. 

ЛАГ менаџер је лице одговорно да финансијски план, који је почетком године усвојен 

од стране Управног одбора, буде и спроведен. Помоћ ЛАГ менаџеру за администрацију 

пружа друго запослено лице ЛАГ секретар. У случају када ЛАГ менаџер примети да 

финансијски план се због не предвиђених околности не спроводи динамиком која је 

планирана или је потребна измена одређених позиција у истом, у том случају сазива 

седницу Управног одбора која констатује ребаланс финансијог буџета за текућу годину. 

Према члану 42. Статута, Надзорни одбор има надлежност да контролише финансијско и 

материјално пословање. Надзорни одбор поред редовних састанака, може и ванредно да се 

састане на захтев неке од чланица уколико се сумња на неправилности у раду организације. 

Чланице самостално воде своје финансије и управљају пројектима, а запослени, као и 

други чланови Партнерства су на располагању за сваку врсту техничке и/или саветодавне 

помоћи. Такође, уколико одређена чланица има обавезу реализације одређених активности 

у оквиру неког од пројеката који спроводи ЛАГ, ЛАГ менаџер врши свакодневну проверу 
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реализације активности и пратеће документације (финансијски и наративни извештаји), и о 

истом редовно извештава Управни одбор. Уколико чланица нема потребна искуства и знања 

у реализацији пројеката, ЛАГ менаџер у сваком моменту пружа потребну помоћ. 

 

7.1. Преглед малих пројеката са списком активности и трошковима 
 

Мали пројекат 1. Постављање пуњача за електричне аутомобиле 

Вредност пројекта: 400.000,00 динара 

Активности пројекта су усмерене на набавку и постављање пуњача за електричне аутомобиле, 

затим конференцију о ширењу знања и подизању свести становништва о обновљивим 

изворима енергије уз промотивну медијску кампању. Активности овог пројекта су усмерене на 

промоцију и подизање свести грађана о коришћењу обновљивих извора енергије. Узимајући у 

обзир да се општина Сомбор налази на граници са Хрватском и Мађарском, а постављањем 

пуњaча за електрична возила, локација града уписала би се и на Google мапу Европе за још 

једну категорију што би пружало већу видљивост самог града и могућност посете и задржавања 

већег броја људи. Активности пројекта су усмерене на набавку и постављање пуњача за 

електричне аутомобиле, затим конференцију о ширењу знања и подизању свести становништва 

о обновљивим изворима енергије уз промотивну медијску кампању.  

 

Мали пројекат 2. Санација дивљих депонија 

Вредност пројекта: 5.000.000 у сарадњи ЈЛС и ЛАГ-а Панонски фијакер 

Учешће ЛАГ-а: 500.000,00 (две активности) 

Вредност целокупног пројекта: 5.000.000,00 динара обухвата активности: израду мапе са 

детектованим локацијама дивљих депонија на подручју општине Апатин и Сомбор и санирање 

две локације дивљих депонија са трајним решењем очувања истих од загађења. Такође у склопу 

пројекта урадила би се студија процене о утицају заштите животну средине на одабране две 

локације, као и неколико радионица у жељи да се подигне свест становништва о утицају 

загађења и заштите животне средине на околину. Овај пројекат треба да служи као пилот 

пројекат и пример добре праксе са иновативним решењем трајног уклањања дивљих депонија. 

У оквиру овог пројект ЛАГ учествује у делу активности и то: израда мапе са детектованим 

локацијама дивљих депонија на подручју и одржавање пет радионица у жељи да се подигне 

свест становништва о утицају загађења и заштите животне средине на околину.  

 

Мали пројекат 3. Рурални ИКТ Инкубатор 

Вредност пројекта: 600.000,00 динара 

Рурални ИКТ инкубатор има за циљ да ојача компетенције и конкурентност жена на тржишту 

запошљавања и рада кроз ширење знања у области информационо комуникационих 

технологија. Како је дигитална технологија кључни сегмент  пословне комуникације и услов 

који тражи већина послодаваца, неопходно је побољшати компетенције незапослених управо 
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у тој области. Такође, стицањем знања из ове области жене добијају могућност и покретања 

сопственог бизниса путем интернета, као и коришћење бизнис програма за унапређење 

постојећег. Пројектом су предвиђена три блока наставних јединица. Путем обука жели се 

подстаћи перспектива у изградњи конкуретније жене на тржишту рада. 

 

Мали пројекат 4. Платформа ”Фабрика укуса” 

Вредност пројекта: 500.000,00 динара 

Фабрика укуса је платформа за представљање и продају кулинарских вештина жена са 

подручја, а у директној вези са подизањем свести о природној средини која окружује подручје. 

Пројекат обухвата активности: израда дигиталне платформе и промоција платформе. 

Активности пројекта су усмерене на промоцију и подизање свести жена колико кроз њихов 

свакодневни живот и активности могу да утичу на очување заштите животне средине, док се 

креирањем дигиталне платформе испуњава главни циљ пројекта њихово економско 

оснаживање, или чак подизање вредности појединих производа. По самом завршетку пројекта, 

платформа ће наставити са радом са циљем повећавање директних учесника и корисника. 

Платформа ће презентовати скуп начела о концепту зелене економије, очувања природе, 

промоцију и продају производа, као и размену искуства,савета, идеја и информација. 

 

Мали пројекат 5. Домаћи производи на домаћем столу 

Вредност пројекта: 600.000,00 динара 

Фестивал традиционалних производа „Домаћи производи на домаћем столу“ међународног 

карактера. Идеја за заједничким пројектом са средњом пољопривредном школом је настала 

кроз потребу да се прикаже богат садржај локалних традиционалних производа и да се 

пољопривредне делатности приближе кроз излагање пољопривредних произвођача-бивших 

ученика средње пољопривредно-прехрамбене школе. Овом манифестацијом би се приказао 

потенцијал школе, образовног система и обучавања деце, као и прилика за останак и опстанак 

младих на селу. Деца која похађају пољопривредну школу, спремни су да већ поменутим 

излагачима и професорима кроз обилазак, игру и радионице на што сликовитији начин 

представе које су све могућности које пружа ова школа, како би искористили пољопривреду за 

успешан и признат бизнис, те сачували и унапредили традиционалне производе. Такође, сви 

заинтересовани ће тог дана имати прилику да дегустирају локалне традиционалне производе 

са подручја домаћина и са подручја гостију. 

 

Мали пројекат 6. Заштита географског порекла и брендирање локалних производа ЛАГ 

подручја 

Вредност пројекта: 500.000,00 динара 

Пројекат подразумева индентификацију производа у ЛАГ подручју који би могли да буду 

заштићени на основу географског порекла, који би могли да се брендирају и обезбеде 

преознатљивост на тржишту као и ангажовање експерата за помоћ и едукацију потенцијалних 

произвођача/удружења ради израде потребног елабората за брендирање производа.  
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Aктивности на пројекту: подршка при увођењу, регистрацији и контроли процеса заштите 

имена порекла и географске ознаке; промоција заштићених производа специфичних за регион, 

брендирање и помоћ у наступу на тржишту, маркетинг, промо кампање. 

 

Мали пројекат 7. Пут хране и вина 

Вредност пројекта: 500.000,00 динара 

Пројекат подразумева индентификацију потенцијалних туристичких локалитета, као што је 

Риђичко виногорје, специјални резеврват природе Бачко Подунавње, бање, рибњаци, ловишта 

и различити природна и кулурна добра у различитим руралним насељеним местима. Пројекат 

има за циљ да промовише сеоски туризам кроз активности постављања адекватне туристичке 

сигнализације на путу до туристичких локалитета. До сада је идентификавно много локалитета 

са потенцијалом за сеоски туризам, али због недовољно, или уопште необележене туристичке 

руте, мали број људи посети сеоска места и домаћинства. Такође, пројекат би обухватао и 

промо кампању, као што је штампање брошура о неколико руралних потенцијалних 

турустичких локалитета на подручју ЛАГ-а. 

 

Мали пројекат 8. Програм стручног усавршавања 

Вредност пројекта: 500.000,00 динара 

Пројекат обухвата активност обуке десет жена са подручја, и то на један од претходно 

дефинисаних курсева за занимања која омогућавају самозапошљавање и могућост изласка на 

тржиште рада. У питању су жене  из следећих катеторија: други родитељ непознат, други 

родитељ преминуо, а остварено је право на породичну пензију и да други родитељ не 

доприноси издржавању детета, а извршење обавезе издржавања није било могуће обезбедити 

постојећим и доступним правним средствима и поступцима. Обука би се организовала у 

сарадњи са Школом за основно образовање одраслих Сомбор и Центрима за социјални рад 

Сомбор и Апатин. 

 

Мали пројекат 9. Циркуларна економија у руралним срединама ”Узми од природе – 

врати у природу” 

Вредност пројекта: 500.000,00 динара 

Промоција активности циркуларне економије и циркуларне културе у руралним срединама. 

Подстицање едукације и културе живљења кроз различите активности, као што су едукативне 

и креативне радионице, активација кроз фестивале, такмичења и слично, што ће позитивно 

утицати на развој руралних средина и миграције ка њима. Економска активност усмерена на 

линеарни модел економије базиран на систему „дизајнирај-произведи-користи –баци“ угрозио 

је природне ресурсе и принцип рационалности и ефикасности је недовољан да би дугорочни 

развој глобалног друштва био могућ. Активности на пројекту односе се на: активности 

едукације са предавачем, израда рекламног материјала и промо активности-конференција за 

медије. 
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Мали пројекат 10. Рурално предузетништво – ”И ја сам предузетник”  

Вредност пројекта: 500.000,00 динара 

Пројекат је усмерен ка развоју креативности, иновативности и иницијативе младих, као и 

стицање компетенција кроз целоживотно учење. Активности на пројекту односе се на 

осмомесечно одржавање информативних, едукативних и иновативних радионица за младе, али 

и становништво генерално, са циљем сагледавања предузетничких потенцијала, изворима 

финансирања, потенцијалима иновативности у руралној средини, израда бизнис планова, и сл. 

 

Мали пројекат 11. Партерно уређење у Бачком Моноштору  

Вредност пројекта: 600.000,00 динара 

Последњих година Бачки Моноштор је препознат у делу развоја еко-туризма, о чему сведочи 

и све већи број посетилаца. Овим пројектом реализовале би се следеће активности: набавка и 

инсталација мобилијара – клупе, корпе, мини сенице, плажни мобилијар; уређење центра села; 

пејзажно уређење цветних леја и дрвореда; осликавање мурала; постављање билборда у центру 

села. 

 

Мали пројекат 12. Унапређење локалног система управљања отпадом и промоција 

рециклаже 

Вредност пројекта: 600.000,00 динара 

Пројекат се реализује са циљем подизања свести локалног становништва и целе јавности о 

значају рециклаже и одговорног односа према животној средини, смањењу отпада, лакшем 

приступу рециклажи, подизању свести о значају доприноса појединца у процесу очувања и 

унапређења животне средине, промоцији нових и алтернативних начина управљања отпадом. 

Основне активности на пројекту су: набавка контејнера за рециклажни материјал и њихово 

постављање у селу и домаћинствима; набавка машине за дробљење пластичног отпада; 

промотивне активности путем кампање, едукација за децу, младе и остале мештане на тему 

рециклаже и очувања животне средине; организовање активности на уређењу животне 

средине; набавка опреме, униформи и материјала за реализацију волонтерских акција уређења 

животне средине. 

 

Мали пројекат 13. Унапређење и промоција еко-руралне туристичке понуде Бачког 

Моноштора у склопу УНЕСКО Резервата Биосфере “Бачко Подунавље“ 

Вредност пројекта: 600.000,00 динара 

Пројекат се реализује са циљем развоја еко-руралног туризма као модела умрежавања 

пољопривредних произвођача, занатлија, угоститеља и осталих туристичких субјеката, 

унапређења социо-економског положаја индивидуалних произвођача и пољопривредника, 

промоције и унапређења туристичке и инфраструктуре за културу и рекреацију у руралном 

подручју. Активности на пројекту су: унапређење туристичке понуде и повећање капацитета 

кроз набавку 20 бициклова за туристе; промотивне активности кроз промо материјал и промо 
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кампање; унапређење туристичке инфраструктуре кроз израду скулптура са обележјем 

традиционалних и културних карактеристика села; организовање промо тура за представнике 

медија и туристичких оператера. 

 

Мали пројекат 14. ”ВиноГрад” 

Вредност пројекта: 600.000,00 динара 

ВиноГрад је пројекат поставке дрвених кућица у циљу промоције локалних виноградара и 

стварање услова за квалитетну презентацију и продају локалног вина из познатог Риђичког 

виногорја. У ВиноГрад-у је могућа дегустација, презентација и куповина вина. Право на 

”живот” у ВиноГраду имају мали локални произвођачи, регистровани, који немају винарије и 

друге видове продаје. ”Становници” ВиногГрада се бирају на конкурсу. Активности на 

пројекту: дефинисање локације за поставку дрвених кућица, набавка и постављање кућица (4) 

у облику аутентичних буради за чување вина; промотивне активности. 

 

Прилози ЛСРР:  

• Прилог 1- Документ Ресурси подручја ЛАГ „Панонски фијакер“ 

• Прилог 2- Фотографије и спискови учесника на састанцима планирања ЛСРР 

• Прилог 3- Биографија ЛАГ менаџера   

• Прилог 4-Упитник за анализу тренутног стања подручја 
 


