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Поздравна реч председника општине  
 



Увод  
Општина Мали Зворник је поштујући Закон о планском систему1, у току 2019. године приступила 
изради и доношењу једног од првих Планова развоја у јединицама локалне самоуправе. План 
развоја усвојен је у децембру 2019. године за период 2020 до 2027. године при чему су поштована  
сва начела дефинисана новим законским оквиром као и циљеви УН агенде 2030.2 
Током претходних година општина Мали Зворник издвајала је значајна средства како за развој 
пољопривреде тако и за рурални развој. У 2021. години, у складу са приоритетним циљевима 
Плана развоја, значајним издвајањима средстава за пољопривреду и рурални развој и на основу 
закључка ДРИ3 општина Мали Зворник се Одлуком o приступању изради стратегије руралног 
развоја од 30.09.2021. године определила за израду Сратегије руралног развоја за наредни 
период.  
 

Правни основ који прописује надлежност за доношење Стратегије руралног 
развоја општине Мали Зворник 
На основу члана 11. и 13. Закона о планском систему Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 
30/2018), члана 20. и 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр 129/2007, 83/2014 – 
други закон,101/2016 – други закон и 47/2018) и члана 65. Статута општине Мали Зворник („Сл. 
лист општине Мали Зворник бр. 21/18 и 4/21), а у складу са Закључком 3. из препорука Државне 
ревизорске институције наведених у извештају о ревизији сврсисходности пословања 
„Подстицаји мерама руралног развоја“, председник општине Мали Зворник донео је Одлуку о 
приступању изради стратегије руралног развоја општине Мали Зворник за период од 2022. до 
2027. године. 
 

Методологија израде Стратегије руралног развоја општине Мали Зворник 
При изради овог документа формиран је план израде Стратегије руралног развоја који је израђен 
у складу са Уредбом  о методологији управљањa јавним политикама, анализи ефеката јавних 
политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика4 као и Смернице за 
израду, праћење, евалуацију и извештавање о спровођењу Стратегије пољопривреде и руралног 
развоја јединица локалне самоуправе5 

На основу Уредбе о методологији управљањa јавним политикама, анализе ефеката јавних 
политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика, Стратегија руралног 
развоја доноси се на период од 5 до 7 година и има један општи и до пет посебних циљева.  

Израда Стратегије руралног развоја општине Мали Зворник подељена је у следеће фазе: 
1. Фаза I – Припремна фаза  
2. Фаза II – Одређивање циљева и мера уз партиципацију заинтересованих страна 
3. Фаза III - Дефинисање мера, носиоца и показатеља резултата 
 

                                                           
1 "Службени гласник РС" број 30 од 20. априла 2018. 
2 Резолуција A/RES/70/1 – Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.  
3 Извештај о резвизији подстицајима руралног развоја Број: 400-738/2020-04/38 Београд, 14. децембар 2020. године  
4 Уредба  о методологији управљањa јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају 

појединачних докумената јавних политика "Службени гласник РС", број 8 од 8. фебруара 2019. 
 
5 Смернице за израду, праћење, евалуацију и извештавање о спровођењу Стратегије пољопривреде и руралног развоја 
јединица локалне самоуправе 

http://www.skgo.org/storage/app/uploads/public/154/660/009/1546600091_Smernice%20za%20strategiju%20poljoprivrede%2028122018
%20web.pdf  

http://www.skgo.org/storage/app/uploads/public/154/660/009/1546600091_Smernice%20za%20strategiju%20poljoprivrede%2028122018%20web.pdf
http://www.skgo.org/storage/app/uploads/public/154/660/009/1546600091_Smernice%20za%20strategiju%20poljoprivrede%2028122018%20web.pdf


Фаза I – Припремна фаза која обухвата анализу постојећег стања и дефинисање проблема 
(Преглед основних показатеља) који се прате у области, представљање остварених резултата 
спровођења документа јавне политике који су били на снази и / или докумената јавних политика 
који се мењају, приказ важећих докумената јавне политике и прописа од значаја за област, са 
образложењем њиховог значаја за акт који се предлаже; представљање уочених проблема у 
предметној области; представљање анализе постојећег стања и извештај. Консултације у 
припремној фази израде Стратегије руралног развоја општине Мали Зворник на основу Закона о 
планском систему. 
 
Фаза II – Одређивање циљева уз партиципацију заинтересованих страна – припрема за 
радионице, реализација радионица, извештај, анализа ефеката, представљање анализе ефеката, 
извештаји са радионица, писање дела стратегије који се односи на дефинисање циљева, опција 
и анализу истих. 
 
Фаза III - Дефинисање мера, носилаца и показатеља резултата, писање коначног нацрта 
Стратегије руралног развоја и Акционог плана и јавно представљање заинтересованим странама 
у оквиру јавне расправе.  
 
При креирању овог документа коришћена су следећа начела које прописује Закон о планском 
систему:  

1. Начело економичности, подразумева да се приликом избора мера јавне политике води 
рачуна да користи од истих оправдавају трошкове које проузрокују;  

2. Начело финансијске одрживости, подразумева да се приликом израде и спровођења 
планских докумената поштују успостављена фискална ограничења расхода и издатака, 
као и да се имају у виду ефекти спровођења јавних политика на раст бруто домаћег 
производа и инвестиције, приходе и примања, одржавање и сервисирање дугова;  

3. Начело реалистичности, подразумева уважавање финансијских, економских, 
друштвених, културних, просторних, еколошких, регионалних, административних и 
других могућности и ограничења приликом планирања;  

4. Начело релевантности и поузданости, подразумева да се подаци на основу којих се 
планира, анализирају ефекти и прати спровођење планских докумената, прикупљају из 
различитих релевантних и поузданих извора, као и да су спроведене одговарајуће 
анализе очекиваних учинака спровођења планских докумената;  

5. Начело конзистентности и усклађености, подразумева међусобну усклађеност јавних 
политика, усклађеност планских докумената по форми, садржају и терминологији, 
усклађеност хијерархијски нижих планских докумената са хијерархијски вишим планским 
документима, усклађеност планских докумената са преузетим међународним обавезама, 
као и усклађеност прописа са усвојеним планским документима;  

6. Начело континуитета планирања, подразумева цикличност процеса планирања, 
праћења спровођења и вредновања учинака, као и заснованост новог планског 
документа на планским документима који су му претходили и налазима вредновања 
постигнутих учинака већ спроведених јавних политика;  

7. Начело пропорционалности, подразумева да су обухват и методе анализе ефеката јавних 
политика, како ex-ante тако и ex-post, сразмерне значају и обиму процењених ефеката;  

8. Начело превенције и предострожности, подразумева да се јавне политике утврђују и 
спроводе тако да се спрече или сведу на најмању могућу меру евентуални негативни 
ефекти;  

9. Начело једнакости и недискриминације, подразумева да се приликом израде и 
спровођења планских докумената поштују људска и мањинска права и слободе 
гарантоване Уставом и законом;  



10. Начело координације и сарадње, подразумева да се планирање врши уз уважавање 
интереса осталих учесника у планском систему, а нарочито уз уважавање приоритетних 
циљева Владе Р. Србије, као и иницијатива, потреба и приоритетних циљева локалне 
власти;  

11. Начело јавности и партнерства, подразумева да се јавне политике утврђују у оквиру 
транспарентног и консултативног процеса, односно да се током израде и спровођења 
планских докумената, као и анализе ефеката и вредновања учинака јавних политика, 
спроводи транспарентан процес консултација са свим заинтересованим странама и 
циљним групама, укључујући и удружења и друге организације цивилног друштва, 
научно- истраживачке и друге организације, водећи рачуна да се омогући остваривање 
појединачних правних и других интереса свих заинтересованих страна и циљних група, уз 
истовремену заштиту јавног интереса;  

12. Начело одговорности, подразумева јасно одређивање одговорних институција за 
спровођење мера и активности јавне политике; 

13. Начело временске одређености, подразумева временски ограничен период примене 
документа јавне политике и јасно одређене рокове за извршење мера и активности 
предвиђених документом јавне политике;  

14. Начело интегралности и одрживог раста и развоја, подразумева да се приликом израде 
и спровођења планских докумената узимају у обзир захтеви заштите животне средине, 
борбе против климатских промена, ублажавање ефеката климатских промена и 
прилагођавања климатским променама, спречавања прекомерног коришћења 
природних ресурса, повећања енергетске ефикасности и искоришћавања обновљивих 
извора енергије и смањења емисија гасова са ефектом „стаклене баште“, њихови ефекти 
на друштво, посебно на локалне заједнице, њихов развој и посебности, осетљиве 
категорије становништва, родну равноправност, као и борбе против сиромаштва.  

Како су тренутно у општини Мали Зворник у изради и Стратегија развоја туризма као и 
Средњорочни план, приликом израде овог и осталих докумената, а водећи се горе наведеним 
начелима, делови активности на изради биће засновани на међусобној сарадњи ангажованих 
тимова, с циљем размене и допуне неопходних информација. На тај начин општина Мали 
Зворник имаће уједначена и прецизна акта. 
Прилоком израде Стратегије руралног развоја, између осталог, коришћени су и Стратешки 
циљеви УН организације за храну и пољопривреду (ФАО), Глобални циљеви одрживог развоја, 
усвојени од стране Уједињених нација (документ под називом Агенда 2030).  
 

На чију иницијативу се приступило изради документа? 
Изради Стратегије руралног развоја приступило се на иницијативу општине Мали Зворник. 
Општина Мали Зворник је поштујући Закон о планском систему  у току 2019. године приступила 
изради и доношењу једног од првих Планова развоја у јединицама локалне самоуправе. План 
развоја усвојен је у децембру 2019. године, за период 2020. до 2027. године при чему су 
поштована сва начела дефинисана новим законским оквиром као и циљеви УН агенде 2030.  
У 2021. години  у складу са приоритетним циљевима Плана развоја, значајним издвајањима 
средстава за пољопривреду и рурални развој и на основу закључка ДРИ  општина Мали Зворник 
се Одлуком o приступању изради стратегије руралног развоја од 30.09.2021. године, определила 
да изради Сратегију руралног развоја за наредни период. 
У складу са Закључком 3. из препорука Државне ревизорске институције наведених у извештају о 
ревизији сврсисходности пословања „Подстицаји мерама руралног развоја“, председник 
општине Мали Зворник донео је Одлуку о приступању изради стратегије руралног развоја 
општине Мали Зворник за период од 2022. до 2027. године. На тај начин општина Мали Зворник 
је дала велик значај развоју сеоских средина, са жељом да се становништво не одлучује на 
одлазак са села, што се може постићи кроз широку лепезу мера немењених руралном развоју и 



пољопривреди заједно са развојем туризма који је препознат као заначајна предност ове 
општине. 
 

Да ли се документ јавне политике у тој области доноси први пут или се доноси због 
истека важећег документа? 
Стратегија руралног развоја доноси се први пут у општини Мали Зворник и као таква има изузетно 
велик значај за целу заједницу. Будући да ће усклађеност са другим актима који се тичу развоја 
јединице локалне самоуправе допринети квалитетнијем животу пре свега становништва у 
руралном подручју.  
 

Подаци  о документима јавних политика и правном оквиру 
Како се Стратегија руралног развоја општине Мали Зворник доноси први пут, с пуном пажњом се 
приступило изради и плану имплементације овог документа. С тим у вези проучена су сва 
релевантна законска и друга акта која могу допринети доношењу квалитетне Стратегије, чији ће 
ефекти имати дугорочно добре резултате. Пољопривредни развој и рурална политика се 
преплићу са низом других поља развоја локалне самоуправе, те је нарочита пажња посвећена 
националним документима у вези са развојем ЈЛС чији је циљ да задржи локално становништво 
у руралним подручјима. Досадашњи План развоја Малог Зворника у великој мери повезује 
области значајне за развој општине, те ћемо у овом сегменту представити релевантне развојне 
документе који могу и треба да допринесу побољшању Јавне политике из области 
пољопривредног и руралног развоја као кровног документа. Нарочито је важно да овако важан 
документ који покрива велико поље деловања буде у сагласности са основним Планом развоја 
општине Мали Зворник. 
 

Документи јавне политике национални оквир 
 

Стратегија пољопривреде и руралног развоја 2014-2024. године 
Представља кровни документ у планирању јавне политике и мера у вези са развојем 
пољопривреде као и са руралним развојем на националном нивоу. Стратегија је усвојена 2014. 
године, са следећим развојним циљевима:  
1 . Раст производње и стабилност дохотка произвођача;  
2. Раст конкурентности уз прилагођавање захтевима домаћег и иностраног тржишта и техничко-
технолошко унапређење сектора пољопривреде;  
3 . Одрживо управљање ресурсима и заштита животне средине;  
4 . Унапређење квалитета живота у руралним подручјима и смањење сиромаштва;  
5. Ефикасно управљање јавним политикама и унапређење институционалног оквира развоја 
пољопривреде и руралних средина.  
 

Национални програми  
Национални програм за рурални развој 2018-2020. година и Национални програм 
пољопривредне политике 2018-2020. године су документи јавних политика нижег ранга од 
Стратегије, који су важили до 2020. године. Оба документа од изузетног су значаја за креирање 
политике пољопривреде и руралног развоја на националном и нивоу ЈЛС. Тренутно је у току 
израда оба докумета и у складу са материјалима и информацијама доступним у процесу израде 
Стратегије руралног развоја општине Мали Зворник трудићемо се да ову Стратегију ускладимо са 
циљевима и мерама Националних програма.  
 



Програм развоја општине Мали Зворник  
Средина каква је општина Мали Зворник препознаје важност квалитетног плана на бази руралног 
развоја и развоја пољопривреде, будући да је становништво у великој мери усмерено на 
пољопривредну производњу као важан елемент економске одрживости. То би могао бити 
приоритетан развојни правац ове Стратегије, међутим неопходно је претходно постићи 
стандарде који подразумевају и унапрeђење комуналне инфраструктуре и услуга у служби 
заштите животне средине и унапређења квалитета живота целокупног становништва општине 
Мали Зворник, како би се потом, обезбедили једнаки услови приступа квалитетним услугама за 
све грађане у оба смера. 

План развоја општине Мали зворник дефинише следеће правце развоја и приоритетне 
циљеве и мере по правцима развоја:  
1. Одрживи економски развој;  
2. Једнак приступ и квалитетне услуге за грађане;  
3. Комунална инфраструктура и услуге у служби заштите животне средине и унапређења 
квалитета живота.  
 
У оквиру Одрживог економског развоја  општина је дефинисала следеће приоритетне циљеве:  
Одрживи економски развој  
Приоритетни циљ    1: Одрживи туризам  
Приоритетни циљ 2: Унапређени услови за развој микро, малих и средњих предузећа и 
предузетништва (ММСПП)  
Приоритетни циљ    3: Одрживи развој пољопривреде. 
Meрa 3.1: Подстицаји за унапређење конкурентности пољопривредних газдинстава  
Мера 3.2: Информисање и едукација пољопривредних произвођача  
Мера 3.3: Унапређење и развој руралне инфраструктуре  
Мера 3.4: Унапређење економских активности на селу. 

 
Прироритети наведени у оквиру приоритеног циља 3. Одрживи развој пољопривреде детаљније 
ће бити разрађени у оквиру Стратегије руалног развоја општине.  
 

Законски оквир за област пољопривреде и руралног развоја  
Законски оквир за област пољопривреде, водопривреде и шумарства постављен је кровним 
законом – Законом о пољопривреди и и руралном развоју, који одређује врсту подстицаја у 
пољопривреди, циљеве, начине програмирања и реализације подстицаја,  те инситуције у чијој 
је ово надлежности.  
 
Врсте подстицаја јесу: 
1 ) непосредни подстицаји; 
2 ) тржишни подстицаји; 
3 ) структурални подстицаји. 
 
Чланом 14. Закона дефинише се и положај ЈЛС у подршци имплементацији пољопривредне 
политике. Овим чланом даје се могућност јединицама локалне самоуправе да утврђују мере 
подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје  своје територије. Дефинише се и 
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике  као основни инструмент за годишње 
планирање и распоређивање средства за спровођење пољопривредне политике који доноси 
надлежни орган јединице локалне самоуправе, уз претходну сагласност Министарства.  
Подршка имплементацији пољопривредне политике у Аутономној покрајини и јединицама 
локалне самоуправе не може бити у супротности са Националним програмом и Националним 
програмом за рурални развој. 



Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Сл. Гласник РС", Број 10/2013, 
142/2014, 103/2015 и 101/2016) детаљно презентује све врсте подстицаја, њихове циљеве, 
повезаност са документима јавних политика као и са институцијама надлежним за њихову 
реализацију. Овим законом се у члану 13. прописује методологија давања подстицаја од стране 
ЈЛС. Правилник о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне 
политике и политике руралног развоја ("Службени гласник РС", бр. 24 од 6. марта 2015, 111 од 29. 
децембра 2015, 110 од 30. децембра 2016, 16 од 5. марта 2018, 87 од 12. децембра 2019.) 
Правилником се прописује образац и садржина Програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја, као и образац извештаја о спровођењу 
мера пољопривредне политике и политике руралног развоја. 
Поред ових закона и подзаконских аката за област пољопривреде и руралног развоја уређује се 
и законима за сваку појединачну област (Закон о водама, Закон о пољопривредном земљишту, 
Закон о шумарству, Закон о ветерини и другим законима које ћемо у даљем тексту наводити у 
складу са циљевима и мерама на које утичу). 
 

Законски оквир за израду планских докумената  
Закон о планском систему даје оквир за управљање системом јавних политика и средњорочно 
планирање, прописује врсте и садржину планских докумената које у складу са својим 
надлежностима предлажу, усвајају и спроводе сви учесници у планском систему. Посебно се 
обраћа пажња на међусобну усклађеност планских докумената као и на поступак спровођења 
јавних политика и обавеза извештавања о спровођењу планских докумената. Посебна новина 
овог закона је  анализа ефеката и вредновање учинака докумената јавних политика.  
Уредба о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и 
прописа и садржају појединачних докумената јавних политика – детаљно одређује методологију 
и садржину као и међусобну повезаност докумената јавних политика, према Методологији 
Стратегије руралног развоја ЈЛС, доноси се на период од 5 до 7 година и има један општи и до 
пет посебних циљева.  
 

Законски оквир за јединице локалне самоуправе  
Закон о локалној самоуправи6 - којим се уређују  јединице локалне самоуправе, критеријуми за 
њихово оснивање, надлежности, органи, надзор над њиховим актима и радом, заштита локалне 
самоуправе и друга питања од значаја за остваривање права и дужности јединица локалне 
самоуправе. На основу члана 20. став 1. у надлежности ЈЛС је и доношење стратешких 
докумената, а у надлежности према истом члану став 9. је и заштита, унапређење и коришћење 
пољопривредног земљишта, те спровођење политике руралног развоја. Како би ЈЛС на правилан 
начин поставила политику руралног развоја потребно је израдити документ јавне политике који 
се бави овом облашћу тј. Стратегију руралног развоја општине.  
Статут општине Мали Звонрик7 - чланом 41. ставом 3. прописује да Скупштина општине доноси 
план развоја Општине и стратегије којима се утврђују правци деловања Општине у одређеној 
области. Такође овим актом  уређује се надлежност општине у области пољопривреде и руралног 
развоја чланом 15. ставом 9. где се каже да се општина стара о заштити, уређењу и коришћењу 
пољопривредног земљишта и спроводи политику руралног развоја. 
Даље чланом 40. став 29. прописује се да Скупштина општине доноси и годишњи програм 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, али и утврђује противерозионе 
мере и њихово спровођење, одлучује о привођењу пашњака другој култури. 
 

                                                           
6 Закон о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС", Број 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018) 
 
7 Статут општине мали зворник https://www.malizvornik.rs/wp-content/uploads/2020/08/statut.pdf 



Координациони Тим за израду Стратегије руралног развоја  
Председник општине Мали Зворник, донeo је Решење којим је одређен председник, чланови и 
координатор Координационог тима општине Мали Зворник за израду Стратегије руралног 
развоја општине Мали Зворники у саставу:  

1. Бранко Илић, заменик начелника Општинске управе, председник тима  
2. Милан Јевтић, руководилац Одељења за финасије, општу управу и друштвене   

 делатности, члан 
3. Драган Крстић, саветодавац у ПССС Лозница, члан 
4. Бранко Радић, запослени у Општинској управи на пословима пољопривреде, члан  
5. Зорица Зељковић, шеф Службе за стручне послове органа општине 
6. Борис Катић, шеф Службе за информационе технологије, члан 
7. Млађан Црквењаш, председник Савета за развој, координатор тима  



Опис постојећег стања 
Општина Мали Зворник једна је од најмањих општина у Србији, површине 184 км2, са 12.482 становника према 
попису из 2011. године, док је у 2017. години према рапсоложивим подацима  било 11.550 становника, а у 2020. 
години 11.035 становника. Општина као таква спада у четврту групу развијености, односно развијеност општине 
је процењена на испод 50% републичког просека. Налази се у Мачванском окугу, на самој граници са суседном 
Босном и Херцеговином, односно Републиком Српском, што представља изузенту географску предност ове 
општине.  
Мали Зворник има 11 сеоских (руралних) насеља и једно градско. Рурална насеља махом излазе на магистралу 
и својим географским карактеристикама као таква предодређена су за равој пољопривреде, те у оквиру њих 
постоји већи број газдинстава, а посебно у насељима  Басина, Доња Борина и  Радаљ.  Према подацима АПР у 
2020. години у Малом Звоrнику пословало је свега 65 привредних друштава и 431 предузетник. Овај број говори 
о важности развоја предузетничког амбијента на територији општине јер је број активних предузетника порастао 
за 21%, али се број активних привредних друштава смањио за 14%.  Ови подаци говоре да су пољопривреда и 
рурални развој  веома значајне области развоја општине и да се њима бави преко 1.800 регистрованих 
пољопривредних газдинстава на територији Малог Зворника.  
 

Табела 1. Преглед Активних привредних друштава у 2020. и 2017. години 

 

Просек плата, запосленост и зараде 
На основу тренутно доступних података РЗС, регистровано је 1.926 запослених у 2020. години у општини Мали 
Зворник, док је број запослених становника према општини пребивалишта био знатно већи и износио је 2.777 
људи. Ово нам указује да је значајан број становника Малог Зворника пријављено са пребивалиштем у општини, 
али је вероватно запослено у другим ЈЛС, а најчешће преко границе у Републици Српској, односно Босни и 
Херцеговини. Стога цифру о броју становоника који се из године у годину свакако смањује треба још обазривије 
гледати јер су миграције које су евидентне прикривене у укупном борју становника због пријаве пребивалишта 
у пограничном подручју. Треба напоменути да су у укупном броју запослених укључени и запослени у 
пољопривреди на РПГ те да  чине значајан проценат запослених.  
 

Табела 2. Запосленост према РЗС 

 
 

Географске и административне карактеристике:  
Општина Мали Зворник се налази у западном делу Републике Србије, у Мачванском округу. Западну границу 
Општине (и државну границу) чини река Дрина. Са североистока се граничи са општином Лозница, са источне 
стране са општином Крупањ, а са југоистока са општином Љубовија. На западној граници је међудржавни 
гранични прелаз са Републиком Српском, који се налази у самом месту Мали Зворник, а на супротној обали реке 
Дрине је место Зворник.  Просечна величина насеља је 15,3 км². На квадратном километру просечно је насељено 

Оцене сиромаштва методом мапирања сиромаштва, 2013.

37,3

113

35,4

12,9

Активна привредна друштва (2020)

Активни предузетници (2020)

(2019)

Приходи и примања буџета локалне самоуправе, 2019.

Расходи корисника буџетских средстава 
(у хиљадама РСД)

Расходи корисника буџетских средстава по становнику (РСД)

Расходи и издаци буџета локалне самоуправе 
(у хиљадама РСД)

Расходи и издаци буџета локалне самоуправе по становнику (РСД)

Стопа ризика од сиромаштва (%)

49937

Стопа ризика од сиромаштва - ранг општина

Ђини коефицијент (интервал од 0 до 100)

857348

76474

201979

155234

18016

94613

8439

56263

5019

65

431

26481Подстицаји регионалног развоја (у хиљадама РСД)

Релативни јаз ризика од сиромаштва (%)

Расходи буџетских средстава, 2019.

Активна привредна друштва и предузетници

Расходи корисника буџетских средстава за образовање (у хиљадама 

РСД)

од тога за основно образовање (у хиљадама РСД)

Расходи корисника буџетских средстава за образовање по 

становнику (РСД)
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           ЕКОНОМИЈА                                                                                                     

Запосленост и зараде

Регистровани запослени* 
1
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67,8 становника, што је знатно испод просека за Републику Србију. На подручју Општине има 10 катастарских 
општина, 11 регистрованих месних заједница, 12 насељених места и 4 месне канцеларије.  
Општина Мали Зворник има повољан географски положај. Пружа се дуж магистралне саобраћајнице Београд - 
Бајина Башта, која представља главни комуникацијски правац Западне Србије. Преко Ужица ова саобраћајница 
је повезана са Јадранском магистралом. Овим магистралним путем Општина је повезана са свим већим градским 
центрима у Републици: Лозницом која је удаљена 26 км, Љубовијом на 43 км, док је од Шапца који је 
административни центар, а уједно и највеће место у Мачванском округу, удаљена 81 км. Удаљеност Малог 
Зворника од Београда је 170 километара. Преко Новог моста и граничног прелаза са Републиком Српском, Мали 
Зворник је повезан са магистралом Зворник-Тузла-Сарајево, као и саобраћајним правцем Бијељина-Лозница-
Бајина Башта-Ужице. Повезаност са овако значајним магистралама представља велику предност за развој ове, 
иначе, једне од најмањих и најнеразвијенијих општина у Републици Србији. 
  

Природни услови и животна средина:  
Рељеф Општине је веома разуђен и уочљиви су следећи типови:  
- узајамни појас алувијалних равни уз саму Дрину, чија се ширина креће од неколико десетина метара, као у 
Будишићу, до 3,5 километара у Радаљу и Доњој Борини; 
- предео долинских коса и побрђа од 200 до 500 метара надморске висине (скраћено мнв), који карактеришу 
разбијена насеља са малом насељеношћу;  
- појас ниских планина и заравни од 500 до 856 мнв на Црном врху, који је највиша кота Општине.  
Oпштина Мали Зворник се налази између 150-856 мнв. Насеља Брасина и Доња Борина су брежуљкаста, са 
нижим брдима, долинама и котлинама, на 200-350 мнв, док су остала насеља брдска, са вишим долинама и 
котлинама на 350-600 мнв. Највиша кота општине је Црни врх са 856 мнв. Педолошке карактеристике земљишта 
су динамичне и променљиве категорије, од судбинског значаја, како за вегетацију и живи свет везан за 
земљиште, тако и за пољопривредну производњу којом управља човек. Поред педолошких особина земљишта 
у смислу агрохемијских и физичких, нагиб терена и експозиција су особине које имају утицај на избор култура 
које се узгајају на одређеној територији.  
По педолошким карактеристикама на подручју општине установљени су следећи типови земљишта: црница на 
кречњаку, смеђе рудо земљиште, параподзол (или падински псеудоглеј као условно продуктивно земљиште је 
најзаступљенији тип земљишта на овом подручју), алувијално, смеђе скелетоидно земљиште на шкриљцима, 
смеђе скелетоидно земљиште на граниту и скелет камењар. Најплодније земљиште је алувијалног типа. Оно је 
заступљено у атарима свих насеља, али у различитом обиму. Ратарске и повртарске културе се узгајају на 
алувијалним теренима. Воћарске културе су заступљене на смеђе рудом земљишту. Плитко земљиште црнице 
на кречњаку је погодно за пашњаке. Скелет камењар је неплодно земљиште. Процењује се да најквалитетнија 
земљишта, која припадају I – IV бонитетној класи, заузимају око 12,12 % општинске територије, али на њима су 
већим делом изграђена насеља. Осим ове нерационалности, мора се указати и на изградњу индустријске зоне 
Малог Зворника на земљишту I и II класе у зони Зворничког поља на ушћу Радаљске реке. Алувијалним теренима 
припада 700 хектара (3,81% општине), бонитета I - III класе.   
 
Проблем ових земљишта јесте угрожениост поплавама, бујичним и подземним водама, нарочито на подручју 
Зворничког, Вољевачког и Андрачког поља. Параподзол који је заступљен у Радаљу и Малом Зворнику чини 
земљишта II до IV бонитетне класе. У пределу Гучева је заступљена црница на кречњаку (планинско земљиште). 
У нижем долинском појасу земљиште је погодно за ратарске културе, док у зони побрђа има услова за воћарство. 
Клима овог подручја је умерено-континентална. Лета су топла са просечном температуром ваздуха, најтоплијег 
месеца јула је између 20 – 22 степена.  Зиме су већином хладне, а температура најхладнијег месеца јануара креће 
се од 1 до 8 степени испод нуле. Карактеристична геоморфолошка и хидрографска богатства природне средине, 
која је великој мери очувана, главни су адути развоја самог града и целе општине Мали Зворник. Реке које нису 
у довољној мери искоришћене, треба искористити за побољшање водоснабдевања самог града и сеоских 
насеља у вишим зонама, затим за наводњавање земљишта под пољопривредним културама, за производњу 
рибе, као и за развој угоститељства и туризма. Oпштинa Мaли Звoрник имa кoмпaрaтивну прeднoст штo сe тичe 
стaњa и oчувaнoсти живoтнe срeдинe, те је посебно погодна за развој еколошког и руралног туризма.  
 

Пољопривредно земљиште  
Најплодније земљиште је алувијалног типа, заступљено у атарима свих насеља, али у различитом обиму, 
Најквалитетнија земљишта, I – IV класе, заузимају 12,12% укупног пољопривредног земљишта, али на њима су 
већим делом изграђена насеља и индустријска зона.  



Према подацима Пописа пољопривреде из 2012. Године, oпштина Мали Зворник располаже са 5.913 хектара 
пољопривредног земљишта од чега је 2.722,97 коришћеног пољопривредног земљишта. Ливаде и пашњаци 
чине већину 50,36%, док оранице и баште чине свега 34,43% коришћеног пољопривредног земљишта, а 306 
хектара чине воћнаци. Према расположивим подацима државно пољопривредно земљиште простире се на 
400,15 хектара, али нема занитересованости за закуп истог услед уситњености парцела и неприступачности 
истих.  Земљишни поседи су уситњени просек КПЗ по ПГ је 1,3 ха што је знатно изпод просека Србије (5,44ха) и 
Мачванског округа (3.61ха).  Поред пољопривредног земљишта шуме представљају значајан потенцијал и 
захтатају преко 50% укупне територије Малог Зворника.  

 

На основу оваквог земљиштног капацитета можемо закључити да развој пољопривреде овог подручја треба 

усмерити ка производњи воћа, поврћа, те сточарској производњи базираној на испаши, развоју пчеларства а 

поготово сакупљачкој пољопривреди – у вези са шумским плодовима и лековитим биљем.  

 

Табела 3. Коришћено пољопривредно земљиште 

 
 
Поред уситњености парцела посебан проблем представља негативна структура управљања над КПЗ где 
преовладава старије становништво. Према подацима РГЗ млади пољопривредници старости од 25 година не 
управљају ни једним хектаром КПЗ, док они до 34 године управљају са свега  20 ха КПЗ у целој општини.  
 

Графикон 1. Преглед величине КПЗ према старости носиоца РПГ у општини Мали Зворник у 2018. 
години 

 

 
Извор: База РЗС 

 

На основу изложеног стања потребно је уврстити меру за побољшање положаја младих  пољопривредника.  



Хидрологија  
Општина Мали Зворник највећим делом своје територије излази на реку Дрину, а од тога више од половине 
водотока чини хидроакумулација Зворничко језеро. Подручје општине Мали Зворник се одликује разгранатом 
хидрографском мрежом. На један квадратни километар површине долази 1,1 километар воденог тока. То значи 
да ово подручје има укупно 205 км река на свега 184 км2 површине што је изнад просека у Србији. Дакле, цео 
простор је испресецан водотоцима и извориштима који припадају ''дринском сливу'' што значи да окосницу 
хидрографије овог подручја чини река Дрина.  
Дрина спада у ред хидролошки релативно добро изучених водотока у нашој земљи. Назив Дрина је према неким 
ауторима илирског порекла, док други аутори наводе да је постао од турске речи ''дерин'' што значи ''дубоко''. У 
Средњем веку је називана ''Дринос'' а у народу ''Зеленика'' или ''Зеленка'' због зелене боје воде. Примарни 
реципијент јој је река Сава. Са значајним електроенергетским и водопривредним потенцијалом, Дрина протиче 
кроз територију Општине Мали Зворник у дужини од 33 км.  Дренира целокупно подручје и представља 
регионални ерозиони базис, којем гравитирају бројне њене притоке. Главни токови и њихове притоке су 
паралелни и теку од истока према западу, односно од истока према југозападу. Кроз само насеље Мали Зворник 
протичу следеће бујичне реке и потоци: Ђукановића поток, Бучевски поток и Моштаница. Орлов поток 
представља гранични водоток између лозничке и малозворничке општине. Веоча и Требешница имају ток дуг 
око 6 километара. Сви водотоци на подручју општине Мали Зворник су вредни водни ресурси, али се по значају 
ипак разликују. Најзначајније реке као притоке Дрине су: Боринска река, Радаљска река, Борањска река и Велика 
река. Режим подземних вода ове издани је у директној зависности од режима падавина. Квалитет подземних 
вода, али оних које су узете као потенцијална изворишта за водоснабдевање становништава општине Мали 
Зворник, је такав да у погледу хемијског састава задовољавају потребне критеријуме и услове о употреби воде 
за пиће, док према бактериолошком саставу не задовољавају и потребно је предузети мере за њихово обавезно 
хлорисање пре употребе. Може се закључити да општина Мали Зворник располаже изузетним водним 
ресурсима који нису искоришћени у мери могућег рационалног коришћења. 
Рибарство и развој ловног риболова као туристичког потенцијала за сада није довољно искоришћен, али се при 
планирању мора пазити на одрживост ове гране. Општина Мали Зворник има компаративну предност што се 
тиче стања и очуваности животне средине. Површински највише простора заузимају шуме, које представљају 
велики природни потенцијал ове општине. 
 

Наводњавање  
Иако је хидролошки положај Малог Зворника изузенто повољан према подацима РЗС из 2012. наводњавало се 
само 17ха обрадивих површина, док је 2018. та површина порасла на 77 хектара, што је значајни успех. 
Наводњавају се воћњаци, повртњаци, бостан као и бобичасто воће.  У оквиру својих мера општина је предвидела 
и мере за наводњавање, те се напредак у овој области види и углавном је спроведен уз помоћ ЈЛС Мали Зворник. 
Анкетом о пољопривреди која је рађена у 2018. години према подацима РЗС видимо да је број хектара под 
системима за наводњавање порастао са 17 на 77, највише се наводњавају воће и поврће.  

Графикон 2. Преглед наводњаваних површина у општини Мали Зворник према врстама усева у 2018. 
години 

 

                                      Извор: База РЗС  



Повољну хидрологију која није у довољној мери искоришћена треба искористити за наводњавање земљишта под 
пољопривредним културама, за производњу рибе, као и за развој угоститељства и туризма.  

Шуме и шумско земљиште 
Према подацима из пописа пољопривреде 2012. године, на територији општине Мали Зворник је 1.996 ха, док 
према подацима РЗС укупно шумско земљишете општине Мали Зворник заузима 9.320 ха односно 50,7% 
територије целе општине. Шуме на подручју општине налазе се у приватном сектору 44,9% и у државном ЈП 
”Србија шуме” 55,1%. Oви пoдaци укaзуjу нa чињeницу дa je Мaли Звoрник знaчajнo нaдмaшиo пoшумљeнoст у 
Мaчвaнскoм oкругу (23%) и Србиjи (26,7%). Листoпaднo дрвeћe сe прoстирe нa oкo 80% шумских пoвршинa, a 
дoминирajу букoвe шумe. Oд oстaлих врстa присутни су: хрaст китњaк, цeр, грaб и бaгрeм, a у дoлини Дринe 
тoпoлa и врбa.  Квaлитeт шумa je пoдигнут нa виши нивo пoшумљaвaњeм чeтинaримa. У државном сeктoру 
прeoвлaдaвajу eкoнoмскe шумe - 84,6%. Нa 15,4% шумских пoвршинa нaлaзи сe: шибљaкa - 6,2%, нeoбрaслoг 
зeмљиштa - 4,3%, зaштитних шумa - 2,9%, узурпaциja - 1,3% и изoлoвaних пaрцeлa зa зaштиту - 0,7%. 
Шуме у општини Мали Зворник посебно су богате срнећом дивљачи, дивљим свињама, зечевима, фазанима, 
дивљим паткама и јаребицама. Додатно богатство шума представљају шумски плодови, печурке и лековито 
биље. Oд пeчурaкa у знaчajниjим кoличинaмa сe нaлaзe лисичaркa и вргaњ. Нa oвoм пoдручjу рaспрoстрaњeнe 
су слeдeћe врстe лeкoвитих биљaкa: хajдучкa трaвa, кoпривa, хoћу нeћу, кaнтaриoн, клeкa, шипурaк, зeчjи трн, 
мaслaчaк, мajчинa душицa, нaнa, липa, бреза. 
Можемо извести закључак да су шуме велико богатство и развојни потенцијал општине Мали Зворник како са 
приврендог, тако и са аспекта развоја пољопривреде кроз послове скупљања шумског воћа, гљива, лековитог 
биља, развоја руралног и ловног туризма, уз велику пажњу на заштиту животне средине и одрживост развоја ових 
грана (пољо)привреде.   
 

Социо демографске карактеристике и трендови:  
Константан пад броја становништва из године у годину бележи се на територији општине Мали Зворник. Са 
12.482 становника према попису из 2011. године, у 2017. години према рапсоложивим подацима  било је 11.550 
становника, а у 2020. години 11.035 становника. Становништво је веома хомогено чине га Срби који према 
подацима из пописа 2011. године чине 93% становништва.  Демографска кретања Према статистичким подацима 
Републичког Завода за статистику, указују на то да је број становника растао само у периоду између два 
послератна пописа (1948-2002.године), иначе, општина Мали Зворник је имала повољне популационе 
карактеристике у периоду 1948-2002.године. Буран раст броја становника у послератном периоду је последица 
високог природног прираштаја домаћег становништва, али и израшеног процеса досељавања због изградње ХЕ 
''Зворник'' и развоја пратеће индустрије. У наведеном периоду број становника увећао се за 5.040 или за 55,38%. 
Након тог периода, позитивног демографског развоја, збор тешке социјално економске и политичке ситуације (у 
процесу приватизације много становника је остало без запослења), дошло је до смањења природног прираштаја, 
што је имало за последицу велики пад броја становника.  
Полна структура у ранијем периоду имала је негативне тенденције које су се манифестовале падом учешћа 
женског пола у укупном становништву. Узрок томе је повећан одлив женског младог становништва из ове 
општине, тако да је повећано учешће мушког становништва. У периоду између 2002. и 2011. године долази до 
промене у полној структури становништва, при чему се повећава броје женске популације у односу на мушку пре 
свега због процеса старења становништва, јер је познато да жене дуже живе, као и одлива мушког радно 
способног становништва као процеса економске емиграције. Дугогодишњи пад наталитета и веома изражена 
стопа емигрирања млађег становништва произвели су велики пад учешћа младог становништва до 19 година и 
наравно, повећање средовечног становништва од 40 до 59 година и старог (преко 60 година). Иако је значајан 
тренд демографског старења на територији општине према подацима из 2020. године 63% становника чине 
радно активни становници. Унутрашње миграције су такође значајне и биле су у великом диспаритету у 2018. 
години, док се у 2020. години бележи њихово уједначавање.  
 
 
 
 
 
 
 



Табела 4. Приказ становништва према старосним групама и унутрашњим миграцијама за општину 
Мали Зворник у 2020. години 

 

 
 
Радну снагу у пољопривреди у главном чине носиоци и чланови домаћинстава. Према анкети пољопривреде у 
Малом Звонрику  2018. године,  постојало је  свега 2  запослена на неодређено врме у правним лицима у области 
пољопривреде.  
Преко 4.000 људи бави се пољопривредном производњом преко регистованих пољопривредних газдинстава, и 
тај број је за 1% већи у 2018. години у односу на базну 2012. годину.  Када посматрамо структуру, однос носиоца 
РПГ и чланова је скоро исти, 2015 носиоца и 2099 чланова домаћинства.  Ипак значајне су разлике у половима, 
свега 15% жена у 2012. и 11% у 2018. години биле су носиоци пољопривредних газдинстава. Жене чине већину 
чланова пољопривредних газдинстава, а у укупној ангажованој радној снази у пољопривреди у Малом Зворнику 
учествују са 45%.  
 

Табела 5. Приказ радне снаге у пољопривреди на територији општине Мали Зворнк у периоду 2012. и 
2018. год. 
 

  Укупно 2012 Укупно 2018 

Радна снага 
Број 
лица 

Број 
жена 

Год. 
радна 

јединца 

Годишња 
јединица 

рада 
жена 

% 
жена 

Број 
лица 

Број 
жена 

Год. радна 
јединца 

Год. 
јединица 

рада 
жена 

% 
жена 

Укупно 4037 1760 1366.45 625.94 44% 4116 1851 1171.68 486.33 45% 

Носиоци РПГ 2080 307 662.52 89.35 15% 2015 231 657.39 66.09 11% 

Чланови РПГ 1954 1453 685.1 536.59 74% 2099 1620 503.93 415.2 77% 

Породична газдинства 
- Запослени на 
неодређено време 

0 0 0 0 0 0  0   

Правна лица и 
предузетници - 
Запослени на 
неодређено време 

3     2     

Извор: База података РЗС 

 
Тренд смањења броја жена носилаца је забрињавајући, па је у оквиру ове Стратегије препоручљиво да се уведу 
мере за подстицаје родне равноправности у пољопривреди.  
 
 
 
 
 

          СТАНОВНИШТВО

Основни подаци

Површина (км2)
1 184 (2019)

Број насеља
2 12 (2019)

Становништво ─ процена средином године
3 11035 (2020)

Густина насељености (број становника/км
2)

3 60 (2020)

Стопа живорођених
3 8 (2020)

Стопа умрлих
3 18 (2020)

Стопа природног прираштаја
3 -10 (2020)

Очекивано трајање живота живорођених 

(просек година)
3 76 (2020)

Просечна старост (у годинама)
3 45 (2020)

Индекс старења (60+ год. / 0─19 год.)
3 168 (2020)

Просечан број чланова домаћинства
4 2,96 (2011)

Пројектован број становника (средња 

варијанта - нулти миграциони салдо)
3 10830 (2041)

Пројектован број становника (средња 

варијанта са миграцијама)
3 10540 (2041)

Становништво према старосним групама и полу, 2019─2020.

Ж М Ж М

Деца старости до 6 година (предшколски 

узраст)
305 325 302 339

Деца старости 7─14 година (узраст основне 

школе)
410 373 378 363

Деца старости 15─18 година (узраст средње 

школе)
259 247 256 226

Деца старости 0─17 година 903 880 871 859

Број младих (15─29 година) 922 1003 901 966

Радни контингент становништва (15─64 

година)
3775 3809 3667 3701

Укупан број становника 5677 5534 5572 5463

2019 2020

Извор: Витална статистика, РЗС

Живорођени према полу, 2018─2020.

Извор: Витална статистика, РЗС

Становништво према старосним групама, 2020.

0─17 год.
16%

18─64 год.
63%

65+ год.
21%

Извор: Витална статистика, РЗС
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Извор:
1 Републички геодетски завод
2 Територијални регистар, РЗС
3 Витална статистика, РЗС
4 Попис становништва, домаћинстава и станова, РЗС

47 46

34

54

64

53

0

20

40

60

80

100

120

140

2018 2019 2020

Жене Мушкарци

92

74

85
80

74

115

0

20

40

60

80

100

120

140

2018 2019 2020

Жене Мушкарци

Извор: Витална статистика, РЗС

Умрли према полу, 2018─2020.
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одојчад < 7 дана
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ВИШЕ ПОДАТАКА...

...можете наћи у бази Природно кретање 
становништва која садржи и друге податке 
виталне статистике и то од 1961. до 2020. године
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Пољопривредна производња и газдинства  
 
Kao што је већ наведено, Мали Зворник као општина спада у најмање и неразвијене општине у Србији. Ово се 
потврђује релативно скромним бројем привредних друштава, њих свега 64. Општину карактерише и пораст 
одлива радно способног становништва, али и повољан географски положај како због главног друмског 
комуникационог правца Западне Србије, тако и због пограничног подручја и великог утицаја Зворника. Одликује 
је и богатство шумских и водних ресурса који нису довољно искоришћени. Усмереност ка пољопивреди је 
значајна, али потиче пре свега из немогућности да се нађе други вид прихода. Уситњеност поседа и диспаритет 
у старости становништва које се бави пољопривредом негативно утиче на развој ове гране.  Просечна површина 
КПЗ по домаћинству  у општини Мали Зворник, на основу података из  пописа пољопривреде 2012. године, била  
је 1.3 ха и представља најмању површину у оквиру Мачванског округа чији је просек 3.61 ха. Ово нам указује да 
су пољопривредна газдинства веома уситњена и да нема концентрисане производње, иако се пољопривредом 
бави око 25% становништва.  
И поред препрека које су евидентне, а на основу оквира Плана развоја општине Мали Зворник, можемо 
закључити да пољопривреда има озбиљан потенцијал али услед значајне уситнености поседа, недовољне 
опремљености као и традиционалног начина бављења пољопривредном, није довољно искоришћена. 
Традиционално на газдинствима се гаје житарице, али постоји и велика заступљеност пашњака и ливада, на  чак 
46% обрадивог земљишта, што упућује на могућност развоја органског сточарства. Према подацима пописа из 
2012. године, биљна поризводња у Малом Зворнику базирала се пре свега на житарицама 23%, а затим на 
бобичастом воћу и воћу са 10%,  те на сталним засадима 10%.  
 

Графикон 3. заступљеност биљних култура на територији општине Мали Зворник 
 

 
Извор: База РЗС – Попис 2012. године  

 
Према подацима из пописа пољопривреде 2012. године, просечан принос кукуруза је 3.855 кг/ха, односно око 
3.980 тона; принос пшенице је 3.559 кг/ха, што је укупно око 210 т; просечан принос луцерке је 4.072 кг/ха, што 
је укупно 1205 т; просечен принос детелине је 4.160.кг/ха, укупно око 1.090 т и просечан принос кромпира је око 
4.835 кг/ха што је укупно око 527 тона.  
У 2018. години изменио се начин приказивања биљне производње, па је приказујемо у оквиру две табеле. Али 
се сама структура биљне производње у Малом Зворнику током година није значјано мењала.  
 



Табеле 6а. и 6б. Приказ биљне производње по културама и структуре коришћеног пољопривредног земљишта у 
општини Мали Зворник у 2018. години. 
6а          6б 

Култура ха у 
2018 

КПЗ ха у 2018 

Пшеница и крупник 115 Окућница 40 

Јечам 21 Оранице и баште 1360 

Овас 2 Ливаде и пашњаци 1501 

Кукуруз за зрно 1087 Воћњаци - укупно 600 

Жита укупно 1225 Виногради 1 

Пасуљ 2 Расадници 0 

Махунарке укупно 2 Вишегодишњи засади 601 

Кромпир 23 Коришћено пољопривредно земљиште (КПЗ) 3502 

Поврће, бостан и јагоде укупно 17 Некоришћено пољопривредно земљиште 201 

Поврће у стакленицима и 
пластеницима 

6 Површина под шумом 2962 

Поврће на отвореном, за потрошњу у 
свежем стању 

11 Остало земљиште 463 

Цвеће и украсно биље 1 Површина под печуркама 0 

Цвеће и украсно биље у стакленицима 
и пластеницима 

1 

Луцерка/детелина 92 

Крмно биље укупно 92 

Извор: База РЗС – Анкета пољопивреде 2018. године  

 
За бављење органском производњом постоје извандредни услови али за сада није заступљена та врста производње, 
тако да је мало произвођача сертификованих органских пољопривредних производа, иако постоје земљишта која никада 
до сада нису третирана агрохемијским средствима. 

 

Вишегодишњи засади:  
Воћарску производњу на овом подручју карактерише уситњеност парцела и технологија производње на ниском 
нивоу. Укупна површина под воћњацима је 306 ха, од тога је 253 ха плантажних и 53 ха екстензивних. Иако су 
природни услови повољни, због уситњености парцела и непотпуне агротехнике, приноси воћа су нестабилни. 
Услед недостатка сезонске радне снаге и због варијација на тржишту на овим просторима нема великих 
комерцијалних засада.  
Воћарство је заступљено у следећим културама: засади под шљивом дају просечан принос од 22,1 кг по стаблу 
што је укупно око 1258 т; малина у просеку даје принос од 6 т по ха, или 450 т; купина у просеку даје принос од 
око 7 т/ха, тј.  56 т.  Малина је економски водећа воћна врста на просторима општине Мали Зворник. Са 
изградњом прерадних капацитета у две хладњаче укупног капацитета 300 тона дошло је до повећања засада под 
малином, међутим због организационих проблема једна хладњача је престала са радом. Тренутне површине под 
малином су око 72 ха. Годишња производња се креће од 450-500 тона.8 Предност малине је што има 
загарантован откуп. Површине под купином су око 8 ха. За ову воћну врсту су карактеристичне велике осцилације 
у квалитету и откупној цени. Због тога површине под овом пољопривредном културом последњих неколико 
година су у  стагнацији, јер произвођачи никада нису сигурни какав финансијски резултат могу да очекују. Шљива 
је по површини коју захвата, водећа воћна врста на просторима општине Мали Зворник. Око 70% производње је 
прерађивано у ракију, а 30% за сушење. На просторима општине Мали Зворник крајем 70-тих и почетком 80-тих 
година производило се до 70 тона суве шљиве.  
У три села (Брасина, Радаљ и Д. Трешница) биле су изграђене индустријске сушаре које су биле у власништву ЗЗ 
„Подриње“. Током протеклих 30 година дошло је до постепеног престанка са радом наведене задруге, смањеног 
интересовања за производњом и прерадом шљиве, што је имало за последицу смањење броја стабала и 
површина под шљивом. Такође један од разлога за то је смањење броја становника у сеоским подручјима тј. 
смањење броја активног пољопривредног становништва али и појава неизлечивог вирусног обољења шарке 
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шљиве (Plum pox virus) која се на овим просторима појавила деведесетих година прошлог века. Тренутна 
површина под шљивом је око 178 ха. Од произведене количине тренутно се преко 95% се преради на 
пољопривредним газдинствима (85% за производњу ракије, 5% за сушење и 5% за прерађевине-џем, пекмез и 
сок) а преосталих 5% се пласира за конзум (пијаце) извоз и прераду. За остало воће због недостатка 
прерађивачких капацитета, пољопривредни произвођачи нису нашли економску оправданост тако да нема 
већих засада. Остале воћне врсте по значају на овим просторима су: јабука 21 ха, крушка 6 ха , вишње 2 ха, орах 
10 ха, , бресква 1 ха, кајсија 1 ха, лешници 2 ха, остало воће 6 ха. На територији општине Мали Зворник 
забележено је да 5 пољопривредних газдинства има засаде винове лозе, али површине под овом културом 
заједно су испод 1 ха.  
Да би се вишегодишњи засади проширили потребна је поново организовати произвођаче у удружени облик 
деловања који би омогућио изградњу или искоришћавање постојећих капацитета бивше ЗЗ (сушаре) као и 
изградња хладњаче. Ово би омогућило индивидуалним газдинствима да не зависе од тренутних тржишних тренова 
и цена и да своју производњу могу да пласирају под повољнијим условима или да је прераде.  
 

Сточни фонд 
Иако сточарску производњу у већини крајева Србије карактерише константан пад броја грла стоке и броја 
газдинстава која се баве овом врстом пољопривредне производње, Мали Зворник на први поглед у периоду од 
Пописа пољопривреде 2012. године до Анкете о пољопривреди 2018. године бележи незнатно повећање ове 
врсте производње. Овај закључак се изводи на основу броја условних грла којих је у Малом Зворнику било 3.070 
у 2012. години док је 6 година касније број условних грла порастао на 3.790, односно 23%. Међутим, погледамо 
ли пажљивије структуру врсте стоке и броја грла видећемо да ситуација није задовољавајућа. 
У говедарству у периоду 2012-2018. године, Мали Зворник бележи стрмоглави пад: број музних крава је значајно 
опао, и то са 290 на свега 62, а број говеда је опао за 75%, са 541 на 133 говеда.  Ова производња је у директној 
вези са ратарском производњом тј. са могућношћу да се обезбеди кабаста сточна храна. Број грла појединих 
сточарских врста често осцилира, пре свега због различитих тржишних услова. Од прерадних капацитета, на 
подручју општине не постоји млекара, док је изграђена и кратко време радила једна кланица али је због лоше 
организације производње престала са радом. По расном саставу 90% говеда су у типу сименталског говечета док 
је 10% у типу млечног говечета расе Холштајн. 
Производња свиња бележи раст од 37%, док је највећи раст забележен у живинарству.  Пчеларство је заступљено 
и у развоју је због погодне конфигурације терена и непостојања тешке индустрије али и добро организованог 
удружења пчелара „Матица“ која броји преко 1.000 кошница.  Због конфигурације терена ово подручје има 
богату хидрографску мрежу и повољне услове за подизање рибњака, пре свега хладноводних-пастрмских 
рибњака. Тренутно постоји три пастрмска рибњака. Расположиви капацитети за производњу пастрмке на 
подручју општине Мали Зворник су тренутно око 10 тона годишње, а потенцијал је сигурно 10-20 пута већи. 
Крајем деведесетих година прошлог века на Зворничком језеру изграђена су укупно 4 рибњака за кавезни узгој 
шарана који су располагали са око 70 кавеза и капацитетом од 250 тона конзумног шарана. Након неколико 
година производње, сви рибњаци су затворени због великог ризика у производњи, јер су у великој поплави 2010. 
године сви кавези са конзумним шараном уништени.  
 
Табела 7. Преглед газдинстава која држе стоку према врсти стоке и броју грла и газдистава у 2012. и 2018. години 
за општину Мали Зворник 
 

Врста стоке  
Број грла 

2012 
Број грла 

2018 
% базна 2012 Број РПГ 2012 Број РПГ 2018 % базна 2012 

Условно грло 3070.07 3790 23% 1832 1984 108% 

Музне краве 290 62 -79% 252 53 21% 

Остале краве 3 0  3 0 0% 

Говеда 541 133 -75% 325 92 28% 

Биволи 0 0  0 0 - 

Крмаче 394 517 31% 350 424 121% 

Свиње 5882 8078 37% 1435 1906 133% 

Овце 7051 8418 19% 850 955 112% 

Козе  442 467 6% 158 160 101% 

Коњи 40 105 163% 20 18 90% 



Магарци 4 14 250% 2 7 350% 

Бројлери 9524 57681 506% 308 1899 617% 

Кокошке носиље 13431 21544 60% 941 1912 203% 

Живина 31634 79373 151% 1421 1974 139% 

Кунићи  6 0  2 0 0% 

Нојеви 0 0 - 0 0 - 

Општина обилује ливадама и пашњацима, али и поред веома добрих услова за екстензивно и органско 
бављенње сточарством не постоји тренд раста ове производње. Потребно је усмерити пољопривредне 
производђаче и подстаћи их ка специјализацији ка оваквим видовима сточарске проиводње која заједно са 
пчеларством и аквакултуром може да има значајне развојне ефекте у будућем периоду.  
 

Газдинства 
Носиоци газдинстава, мушкарци који су старији од 55 година чине чак 77%. У општини 2018. године ниједан 
носилац пољопивредног газдинства није имао мање од 25 година. Проценат жена носилаца пољопривредних  
газдистава у 2018. години је био 11%, што је значајан пад у односу на свакако малу цифру од 15% у 2012. години. 
Незадовољавајућа старосна структура носилаца газдинстава  је забринавајућа и заслужује посебне мере.  Према 
расположивим подацима не постији потреба за сезонском радном снагом, што је веома упитан податак, а сва 
радна снага долази од чланова породице и рођака. Интересантно је да према подацима анкете у пољопривреди 
2018. године, имамо само 2 стално запослена у целој општини на пољопривредним газдинствима привредних 
лица.  
 

Табела 8 Газдинстава према старости носиоца 
2018.године  

Укупно 
До 25 

године 
25-
34 

35-
44 

45-
54 

55-
64 

65 и више 
година 

 

2015 - 10 99 348 748 810 
 

 
Погледамо ли податке РЗС од 5. фебруара 2021. године на територији општине Мали Зворник тренутно има 2017 
РПГ што је смањење од  9% у односу на 2.092. газдинства на основу пописа 2012. године. Од укупног броја РПГ 
значајнији су подаци о структури према типу производње. У општини преовладавају мешовита газдинства са 
биљном и сточарском производњом - 1.057 газдинстава, али охрабрује податак да је чак 459 газдинстава 
специјализовано за узгој свиња и живине, а потребно је радити на даљој специјализацији воћарских газдинстава 
којих тренутно има 60. Према вредности оствареног годишњег прихода преовладавају газдинства која имају 
приход од 2.000 до 4.000 евра на годишњем нивоу, а прате их газдинства са 4 до 8 хиљада евра (593), односно 
мање од 2000 евра годишњег прихода којих је 574.  Ово упућује да скоро половина пољопривредних газдинстава 
углавном мешовитог типа не послује на тржишту већ производи искључиво за своје потребе, и мањи део својих 
вишкова производа понуди локалним купцима или на пијаци.  
Оваква структура указује да Стратегија у великој мери треба да се концентрише на специјализацију газдинстава, 
њиховом окретању ка тржишту, а не ка производњи за сопствене потребе, а на тај начин и на мере које подстичу 
повећање прихода посебно у најбројнијој групи газдинстава са приходима од 2 до 4 хиљаде евра на годишњем 
нивоу.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Табела 9. Преглед РПГ у општини Мали Зворник према типу производње и годишњој вредности производње у 
еурима 
 

Тип производње Укупно вредност у 
еврима 0-

2000 

вредност у 
еврима 

2000-4000 

вредност у 
еврима 

4000-8000 

вредност у 
евримаa 

8000-15000 

вредност у 
еврима 

15000-25000 

Укупно 2017 574 746 593 92 12 

Газдинства специјализована 
за ратарство 

- - - - - - 

Газдинства специјализована 
за повртарство, цвећарство и 
остале хортикултуре 

1 - - 1 - - 

Специјализована газдинства 
за вишегодишње засаде 
(винова лоза и воће) 

60 30 1 10 10 10 

Газдинства специјализована 
за узгој говеда, оваца и коза 

11 11 - - - - 

Газдинства специјализована 
за узгој свиња и живине 

459 382 76 - - 1 

Мешовита газдинства са 
биљном производњом 

161 - 29 87 45 - 

Мешовита газдинства са 
сточарском производњом 

267 47 131 61 26 1 

Мешовита газдинства са 
биљном и сточарском 
производњом 

1057 103 510 434 11 - 

Газдинства која нису 
класификована 

1 1 - - - - 

Извор: база РЗС датум 05.02.2021. 

 
У оквиру РПГ у општини Мали Зворник преовладава мешовита производња за сопствене потребе, недостаје 
професионалност у бављењу пољопривредом као пословним опредељењем, те је потребно радити на 
специјализацији, удруживању, побољшању структуре газдинстава према старости и полу као и повећању 
професионалности у овој грани.  
 

Опремљеност газдинстава и пољопривредни објекти 
Опремљеност и стање пољопривредних објеката у домаћинствима није на завидном нивоу, што је очекивано у 
односу на величину самих газдинстава и њихову економску моћ. На територији општине има објеката за гајење 
стоке скромних капацитета и опремљености, не постоје хладњаче и свега је 5 објеката за силажу, скромних 
капацитета, кукуруз и пшеница се чувају у кошевима или амбарима.  
Већина пољопривредних газдинстава има јако оскудан и веома застарео техничко технолошки парк, те на 
подручју целе општине по попису пољопривреде имамо свега 5 комбајна, 170 једноосовинских трактора чија је 
старост преко 10 година (167 ком), док је двоосовинских тракора 328 ком, свега 10 двоосовинских тракотра је 
новије производње тј. испод 10 година. Прикључне машине су у нешто већем броју, али су и оне махом 
амортизоване. 9 
Примећује се значајна расходованост и застарелост механизације, као и потреба да се овом проблему приступи 
кроз развој технолошких прстенова или других модела организоване набавке нове механизације и опреме за 
пољопривреду уз уруживање и зајендичко коришћење да ли на нивоу села или на нивоу удуживања према начину 
производње. Веома је не рационална куповина нове скупе опреме и механизације за тако уситњене појединачне 
поседе.  
 
Повећање продуктивности кроз већу опремљеност и трансфер знања препознато је  у оквиру Плана развоја 
општине али и Стратегије одрживог развоја општине за период од 2019. до 2025. године, и у складу је са 
Националним програмом  руралног развоја од 2018. до 2020.  године и другим стратешким документима како 
на нивоу државе тако и са стратешким циљевима УН организације за храну и пољопривреду (ФАО) и ЦОР. 
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Посебно је охрабрење што општина ове активности већ спроводи у оквиру Програма мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине кроз подстицање улагања у 
прерађивачке капацитете индивидуалних породичних газдинстава, као и набавку опреме и механизације. 
 

Диверзификација руралне економије:  
Будући да се општина Мали Зворник налази на изузетно повољном географском положају, као и на петљи важних 
саобраћајница и да је у оквиру Плана развоја туризам препознат као приоритет економског развоја постоји 
потреба за повезивањем туризма са руралним туризмом и непољопривредним делатностима унутар 
газдинстава. Мали Зворник доказао је да је могуће привући пажњу како домаћих, тако и страних туриста. Према 
подацима РЗС из 2019. године било је 5.705 домаћих и 1.030 страних туриста на ноћењу, што просечно носи два 
до три ноћења по регистрованом газдинству у руралном туризму. Поспешивањем понуде руралног туризма, као 
и производњом и пласманом квалитетних и тражених пољопривредних плодова и прерађевина, може се 
очекивати диверзификација руралне економије, али и раст броја посета туриста и остваривање контаката који 
могу допринети проширењу капацитета за ове делатности.  
 

Табела 10. Број посета и ноћења туриста на територији општине Мали Зворник 

 
Стање и трендови руралног развоја  
У оквиру општине Мали Зворник издваја се 12 насеља, од чега једино Мали Зворник има карактеристике урбане 
средине, остала насеља Амајић, Брасина, Будишић, Велика Река, Вољевци, Доња Борина, Доња Трешњица, 
Радаљ, Сакар, Цулине и Читлук су сеоска насеља. Упоређујући попис становништва из 2001. и 2011. године 
можемо закључити да општина и  сва насеља бележе негативан тренд одлива становништва. Општина је у 2001. 
бројала 14.076 становника, 2011. године 12.482, док је процена да у 2017. има свега 11.550 становника, а у 2021. 
години 11.050 становника. Густина насељености је знатно испод просека у 2011. Општина је имала 67,8 
становника по км2 док у 2017. тај број пада на 62,77, што је знатно мање од републичког просека од 81,3 
становника по км2.  
На основу података РЗС општина Мали Зворник бележила је различите демографске трендове током година. У 
периоду развоја хидроелектране ”Зворник” и развоја пратеће индустрије, Мали зворник је бележио значајан 
раст становништва што досељавањем што природним прираштајем. У периоду 1948-2001. године, број 
становника увећао се за 5.040. односно 55,38%. Након тог периода, односно у распону између два пописа 2001. 
и 2011. године Мали Зворник бележи пад становништва који је узрокован социо-економском и политичком 
ситуацијом – пре свега услед губитака посла у процесима приватизације. 
Изградња ХЕ Зворник значајно је утицала на трендове развоја овог подручја. Дошло је до прилива новог 
становништва које није имало земљу у свом власништву, а и локално становништво је услед идустриализације 
тражило посао ван пољопривреде. Након деведесетих година прошлог века овај тренд се мења и више 
становника се услед губитака посла почиње бавити пољопривредом.  
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Графикон 4. Упоредна табела запослености у 2020. години  

.  

У 2021. години дошло је до значајне промене структуре запослености, услед недостатка званичних података за 

2021. годину за ову анализу узели смо анализу запослености у 2020. години. Највећи број запослених поред 

органа свих нивоа управе је у прерађивачкој индустрији, трговини на велико, саобраћају и складиштењу10, 

образовању, вађењу руде и камена 8.9%, здравства социјалног рада 7,6% и у енергетици 5.5%.  Узевши  у обзир 

ове податке у вези са запосленошћу и географски положај Малог Зворника, те могућност развоја појединих грана 

пољопривреде, туризма и других услужних делатности веома је значајно што је општина препознала баш ове 

гарне кључне и као ослонац свог будућег развоја, како у Плану развоја тако у секторским стратегијама које 

тренутно доноси. Рурални развој не подразумева само развој пољопривреде, већ и развој инфраструктуре села, 

унапређење услуга које може да користи рурално становништво, али и развој нових делатности попут руралног 

турзма који прати садашњи тренд окретања природи и побољшање услова живота и рада на селу у опште. Својим 

планским и фокусираним деловањем општина може искористити своје потенцијале у овој области.  

Рурална инфраструктура 
Мали Зворник спада у најмање и најмлађе општине у Србији, погранично је подручје са добрим природним 
караткеристикама,  али и веома добром саобраћајном инфраструктуром. Друмски саобраћај се одвија преко 
саобраћајнице I реда Лозница-Мали Зворник-Љубовија-Бајина Башта и II реда Радаљ- Радељска Бања –Шарена 
Буква. На територији општине налазе се само две бензинске станице што не задовољава потребе становништва 
али ни пољопривреде и руралног развоја. Територију општине покривају следећи аутопревозници: ( «Ластра» из 
Лазаревца и »Ракета А.Д» из Лознице) са довољним бројем превозних средстава. Проблем представљају, по 
путнике небезбедна, аутобуска стајалишта дуж превозних траса (неуређена проширења дуж магистрале) и 
локације крајњих станица у појединим месним заједницама (обично центри месних заједница).  Квалитет и 
разгранатост аутобуске мреже и стајалишта у селима у главном задовољава потребе руралног становништва, 
постоји по једно стајалиште у насељеним местима, а половина насеља и онако излази на магистрални пут. 
Иако је ХЕ Зворник на територији општине, напајање села електричном енергијом карактерише проблеме са 
лошин напоном. Основни извор снабдевања електричном енергијом за читаву Општину је трафо-станица 110/35 
KV ''Мали Зворник''. Ова трафостаница је у склопу разводног постројења 110 KV Хидроелектране ''Зворник''. Из 
ове трафо-станице изграђени су далеководи за правце Лозница-Осечина-Ваљево и Лозница-Лешница-Шабац, 
укупне дужине 25,5м, као и за правац према Републици Српској у дужини од 550 м. Поред ове главне трафо-
станице у Малом Зворнику постоје још две трафо-станице 35/10 KV ''Мали Зворник I'' и ''Мали Зворник II'', са по 
два трансформатора од по 4 MVA. У наредном периоду се планира замена једног трансформатора у обе трафо-

                                                           
10 Регистрована запосленост по општинама и градовима 2020. године https://publikacije.stat.gov.rs/G2021/Pdf/G20211013.pdf  

https://publikacije.stat.gov.rs/G2021/Pdf/G20211013.pdf


станице од 4 MVA трансформатором од 8 MVA. Такође се планира демонтажа трафо-станице ''Мали Зворник II'' 
и изградња нове ТС 35/10 KV, типа зидана, максималног капацитета 2 x 8 MVA. Иначе, свако од сеоских насеља 
има своје трафо-станице за снабдевање електричном енергијом становништва на том подручју, и то: Радаљ 11, 
Доња Борина 7, Брасина 12, Сакар 3, Будишић 2, Доња Трешњица 3, Амајић 1, Цулине 6, Велика Река 6, и Вољевци 
1 трафо-станицу. Што се тиче Читлука, Горњи Читлук има једну трафо-станицу, док се Доњи Читлук напаја струјом 
из Цулина. Највећи проблеми у вези са снабдевањем струјом у сеоским насељима су, пре свега, ниски напон 
струје, мали број трафо-станица, велика удаљеност, негде и по неколико километара, нисконапонске мреже од 
кућа, струја је у већини монофазна, ретко где трофазна итд. Напон струје је од 220 и 380 V.   
 

Табела 11. Преглед инфраструктуре у општини Мали Зворник према подацима РЗС из 2019. године 

 

Телекомуникациони ситем у руралним насељима је задовољавајући, у оквиру насеља постоје и раде три услужне 
поште што углавном задовољава потребе руралног становништва, али је далеко од иделаног стања пружања 
ових услуга. Пошто је Општина Мали Зворник гранична општина, велики део територије је покривен сигналом 
мобилног оператера који послује на територији Републике Србије и Поште Србије и приступ интернету, на 
подручју општине функционишe пет поштанских шалтера у главној пошти у самом граду Малом Зворнику и три 
уговорне поште у месним заједницама Радаљ, Доња Борина и Велика Река. Постојећи просторни распоред 
поштанских испостава и њихов број, као и сам асортиман и квалитет услуга које оне пружају, одговарају тренутној 
бројчаној концентрацији и потребама локалног становништва. 
ЈКП ”Дрина” односи отпад из свих насеља општине, а општина нема своју депонију већ користи депонију у 
Лозници. На основу података отпад се из сеоских насеља скупља једном недељно. На територији Општине нису 
регистроване дивље депоније али је забележено да постоје 3 сметлишта. Поменуто комунално предузеће 
располаже са 418 контејнера запремине 1,1 m³ , 15 контејнера од 5 m³ и 10 контејнера за сакупљање пластичне 
амбалаже који се налазе у градском делу општине. Индустријски отпад се сакупља у самим привредним 
субјектима у којим је и настао и на законом прописан начин се складишти и даје на рециклажу. Медицински 
отпад који настаје у дому здравља се сакупља и на безбедан начин превози до постројења за спаљивање у 
Шабац.  
 

Водоснабдевање  
Oд укупнo 12 нaсeљa нa тeритoриjи oпштинe Мaли Звoрник, JКП “Дринa” пружa услугe вoдoснaбдeвaњa и 
oдржaвaњa вoдoвoдa у oсaм нaсeљa. Нa систeм вoдoвoдa пoд ингeрeнциjoм JКП “Дринa” укупнo je прикључeнo 
2.915 дoмaћинстaвa, тj oкo 8.700 стaнoвникa oпштинe Мaли Звoрник. Вoду пoд упрaвoм JКП кoристи и 110 
прeдузeћa и 193 рaдњe. Укупно је захваћено 810.000 m3 воде , док је испоручено 399.000 m3 воде за пиће. Пoд 
ингeрeнциjoм JКП „Дринa“ ниje вoдoснaбдeвaњe у нaсeљимa: Будишић, Aмajић, Вoљeвци и Дoњa Трeшницa, кao 
и у дeлoвимa нaсeљa Сaкaр, Брaсинa, Дoњa Бoринa и вeликoм дeлу нaсeљa Рaдaљ. Тaчниje, oкo 3.700 стaнoвникa 
Oпштинe нe кoристи вoду пoд ингeрeнциjoм JКП. Вoдoснaбдeвaњe oпштинe Мaли Звoрник, кoje je у нaдлeжнoсти 
JКП„ Дринa“, бaзирa сe нa двa систeмa: - цeнтрaлни грaдски вoдoвoдни систeм Мaлoг Звoрникa; трeнутнo су у 
функциjи 2 кoпaнa бунaрa у aлувијуму Дринe (jeдaн у грaдскoм нaсeљу Мaли Звoрник и jeдaн у Брaсини), a пoстoje 
и три бушeнa бунaрa (2 нису у функциjи, a трeћи Шипaд je у фaзи oтвaрaњa) и - грaвитaциoни тип вoдoснaбдeвaњa 
сa брojних извoриштa (Влaшкe њивe I, Влaшкe њивe II, Гучeвo). Нeкa нaсeљa кoристe сaмo jeдaн oд oвих систeмa 
(нaсeљe Сaкaр прикључeнo je сaмo нa цeнтрaлни грaдски вoдoвoдни систeм, a нaсeљa Д. Бoринa, Вeликa Рeкa, 
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2  Статистика и рачуни животне средине, РЗС
3 Статистика шумарства, РЗС
4 Статистика грађевинарства, РЗС

Извор: Извештај о хуманом развоју, UNDP

Извор: SeConS и UNICEF
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Рaдaљ, Цулинe и Читлук сaмo нa грaвитaциoни тип вoдoснaбдeвaњa), a нeкa oбa систeмa (грaдскo нaсeљe Мaли 
Звoрник и Брaсинa).  
Кaкo je вeћ спoмeнутo, oкo 5.500 стaнoвникa Oпштинe ниje прикључeнo нити нa jeдaн oд oвих систeмa у 
нaдлeжнoсти JКП „Дринa“, вeћ кoристи сoпствeнe извoрe вoдoснaбдeвaњa, кojи нису пoд кoнтрoлoм JКП. 
Квaлитeт вoдe зa пићe кoja je пoд ингeрeнциjoм JКП je зaдoвoљaвajући и рeдoвнo сe кoнтрoлишe. Мeђутим, 
квaлитeт вoдe зa пићe сa извoриштa кoja сeoскo стaнoвништвo кoристи кao jeдини или aлтeрнaтивни вид 
вoдoснaбдeвaњa (пoрeд снaбдeвaњa из дoмeнa JКП), a кoja нису пoд ингeрeнциjoм JКП „Дринa“ - дискутaбилaн 
je и рaзликуje сe у зaвиснoсти oд лoкaциja, врeмeнских приликa и сл.  
 

Канализациона мрежа  
Грaдскa кaнaлизaциja прojeктoвaнa je зa 2.500 eквивaлeнтних стaнoвникa. У 2013. гoдини укупнo je испуштeнo 
oкo 249.000 m3 oтпaдних вoдa из дoмaћинстaвa и oкo 50.000 m3 oтпaдних вoдa из oбjeкaтa прaвних лицa, док је 
240.000 m3 испуштено отпадних вода у систем за одвођење отпадних вода. Пoд кoнтрoлoм JКП “Дринa” je 
кaнaлизaциoни систeм у грaдскoм нaсeљу Мaли Звoрник и у нajвeћeм дeлу Дoњeг Нaсeљa. Кaнaлизaциoни 
систeм у грaдскoм нaсeљу Мaли Звoрник je у рeлaтивнo зaдoвoљaвajућeм стaњу, мaдa у кишнoм пeриoду дoлaзи 
дo мeшaњa фeкaлних и aтмoсфeрских вoдa, штo прeдстaвљa нajвeћи прoблeм у пружaњу oвих услугa. Зa Дoњe 
Нaсeљe, кoje je у сaстaву грaдскoг нaсeљa Мaли Звoрник, сaмo je дeлимичнo урaђeнa кaнaлизaциoнa мрeжa. 
Кaнaлизaциja пo сeлимa нe пoстojи. Кaнaлизaциoнo питaњe je рeшeнo индивидуaлнo, a сaмo пojeдинa мeстa 
имajу нeки вид цeнтрaлнe кaнaлизaциoнe мрeжe, кojи ниje пoд ингeрeнциjoм JКП „Дринa“.  
 

Топловодна мрежа  
Квaлитeт услугe грejaњa, крoз тoплoвoдни систeм, кojу пружa JКП “Дринa”, сaмo зa грaдскo нaсeљe Мaли 
Звoрник, нa зaдoвoљaвajућeм je нивoу. Услугу грejaњa oвoг jaвнoг прeдузeћa кoристи 455 дoмaћинстaвa (oкo 10% 
укупнoг брoja дoмaћинстaвa у Oпштини), углaвнoм у стaнoвимa, сa пoвршинoм oд 22.925 м2 и 73 прeдузeћa, 
рaдњи и устaнoвa сa 12.419 m2 прoстoрa. Пoстojeћи тoплoвoдни систeм je у рeлaтивнo дoбрoм стaњу, мaдa je 
jaкo oптeрeћeн, тe сe нe би мoгao пoвeћaвaти брoj кoрисникa бeз изгрaдњe нoвих пoстрojeњa. У нaрeднoм 
пeриoду JКП „Дринa“ oчeкуje oдaбир нoвe лoкaциje зa измeштaњe пoстojeћe тoплoвoднe кoтлaрницe из 
пoдрумских прoстoриja стaмбeнe згрaдe у цeнтру грaдa, уз нeизбeжнo oбнaвљaњe дoтрajaлих кoтлoвa и 
инстaлaциja (цeви зa тoплoвoд).  
 

Гасоводна мрежа  
На подручју општине Мали Зворник постоји гасоводна мрежа. ЈКП „Дрина“ гасом снабдева „Србијагас“, одакле 
се он даље дистрибуира домаћинствима и индустријским корисницима. У дистрибутивном гасоводу постоји 
потребна резерва гаса на основу које се може планирати наставак гасификације за широку потрошњу, где се 
мисли пре свега на индивидуално становање, малу привреду и потенцијалне нове привредне функције у Малом 
Зворнику. 
 

Здравствена заштита 
Здравствена заштита организована је у шест теренских амбуланти, од којих су амбуланте у Цулинама, Великој 
Реци и Брасини обновљене, док друге амбуланте у 4 насеља чека обнова. На подручју општине има укуно 4 
апотеке, од чега 3 у приватном власништву. Социјална заштита се остварује преко Центра за социјални рад Мали 
Зворник. 
 

Спорт 
Спортска инфраструкутра на територији општине је недовољна, односно недовољно осавремењена. Постоји 
укупно 25 спортских објеката од чега се стадион налази у власништву ФК "Јединство", а остали у власништву 
општине и ХЕ Мали Зворник.  
 

Предшколско образовање  
Иако је предшколско образовање заступљено у сеоским срединама услед демографске слике у 2020. години 
овом услугом обухваћено је 21% деце  у свим селима.  
 
 
 
 



Табела 12. Предшколско и основно образовање у 2017. и 2020. години 
 

     

Основно образовање 

Основно образовање у селима спроведено је у 4 подручна одељења, смањује се број ученика у подручним 
одељењима и то са 84 у 2017. на 64 у 2020. години.  

 

Табела 13. Преглед уписаних ученика у основне школе у 2017. и 2020. години 

  
 

Подршка ОУ Мали Зворник развоју пољопривреде и руралном развоју 
У оквиру општинске управе Мали Зворник послови пољопривреде и руралног развоја организовани су у оквиру 
радног места предвиђаног за ове послове, не постоји посебна радна јединица за пољопривреду и рурални 
развој. У оквиру ЈЛС постављен је члан већа, тј. помоћник за област пољопривреде и руралног развоја, али нису 
формирана друга радна тела. Ово је карактеристичан и уобичајени начин организације послова пољопривреде 
и руралног развоја у оквиру малих ЈЛС. На основу упитника за вредновање учинака ЈЛС у области пољопривреде 
и руралног развоја коју је Мали Зворник попуњавао 2017. а затим 2021. године можемо видети да је потребно 
већи акцент ставити и на ову област у оквиру организације послова у ОУ, као и на професионални развој и обуку 
запослених у ЈЛС из ове области.   
Када анализирамо ниво сарадње ЈЛС са заинтересованим странама на локалном нивоу по питањима ефикасног 
спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја, на основу одговора закључујемо да је она 
на задовољавајућем нивоу, али заслужује већу пажњу. Наиме припадници пословног и НВО сектора учествују у 
доношењу планских и стратешких докумената, али како је и привреда и НБО сектор слабо развијен, њих чини 
скромни број. Последњих година од 2019. године па до сада Мали Зворник је узео значајно учешће у креирању 
развојних докумената користећи сопствене ресурсе као и ресурсе донаторских пројеката и у тим напорима 
стално се консултују све заинтересоване стране укључујући привреду, РПГ, рурално становништво удружено у 
месне заједнице. Када говоримо о међуопштинској и регионалној сарадњи ту је ситуација знатно боља – 
успостављена је међуопштинска сарадња, а поред тога значајна је и прекогранична сарадња са градом 
Зворником.  
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1 (2020) Предшколско образовање ─ капацитет, 2020.
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Извор: Статистика образовања, РЗС
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Учешће неписмених у укупном становништву старости
10 и више година према полу и типу насеља, 2011. (%)

* ППП ─ припремни предшколски програм

Извор: Статистика образовања, РЗС
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Месне заједнице и села су веома активне и поднеле су више од 10 иницијатива и локалних пројеката који су се 
у протеклим годинама финансирали из средстава општине Мали Зворник.  
Руралном развоју, општина Мали Зворник посветила је значајну пожњу кроз Програм подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја, где око 50% укупних средстава усмерава на развој пре 
свега руралне инфраструктуре. На примеру 2018. године укупно утрошена средства за ову намену била су 
36.303.278 динара што је значајна сума и за веће ЈЛС.  
Анализом постојећих планских, стратешких и оперативних докумената општине можемо закључити да је област 
пољопривреде и руралног развоја препозната као приоритет развоја општине који је заслужио посебно 
стратешко усмерење кроз овај документ. ЈЛС Мали Зворник у оквиру своје надлежности редовно доноси 
Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине од 2008. године. Мали Зворник 
доноси и спроводи веома опсежан Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја још од 2013. године, те ћемо у даљем тексту анализирати исте.  

Мали Звоник редовно доноси годишњи програм за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта, 
иако је површина државног пољопривредног земљишта у овој општини веома скромна, тек око 400 ха. Општина 
издваја и сопствена средства за реализацију Програма. Приходи од лицитације државног земљишта на  
територији општине Мали Зворник изузетно су скромни и крећу се од 30.000 до 50.000 динара на годишњем 
нивоу, али општина из буџета даје део средстава неопходан за мере наведене у  Годишњем програму заштите, 
уређења и коришћења Анализом програма, а у складу са Планом развоја и Стратегијом одрживог развоја 
општине, Програмом су предвиђена значајна улагања у уређење атарских путева, затим за анализу квалитета 
пољопривредног земљишта, као и за студијско истраживачке радове.  

 

Анализа Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 
2018. годину 
 
Мали Зворник од 2013. године доноси веома значајан и свеобухватан Програм подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја. Према подацима доступним из надлежне 
пољопривредне стручне службе мали број газдинстава се јавља на конкурсе Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде. Субвенције која РПГ добијају од ресорног Министарства углавном су директна 
плаћања по грлу, или по хектару. Број РПГ која су конкурисала за инвестициона улагања је испод 20 на годишњем 
нивоу, те се газдинства искључиво ослањају на мере и средства која општина издваја у оквиру свог буџета.  
 
Потребан је рад са пољопривредницима у виду ширења информација и савета приликом попуњавања конкурса за 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде како би се проширио круг могућности финансирања 
пољопривредне производње. За ово су потребна улагања у креирање базе пољопривредника у општини као и 
додатно ангажовање запослених у оквиру ОУ.  
  
Општина Мали Зворник једна је од најмањих општина са нејвећим постотком улагања буџетских средстава у 
пољопривреду и рурални развој. Већина средстава реализује се преко Програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја који се доноси на годишњем нивоу и чини окосницу 
развоја пољопривреде и инфраструктуре у сеоским пределима општине Мали Зворник.  

Табела 14.Преглед реализованих средстава Програмима подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја 

 

Година Реализована 
средства 

2016. 11.515.615 

2017. 49.616.965 

2018. 49.412.676 

2019. 76.314.501 

2020. 46.684.464 

Извор: Општина Мали Звонрик – реализација Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја  



Програмом је у последњих пет година реализовано  преко 233 милиона динара. Општина Мали Звонрик већ 
улаже у развој пољопривреде преко бројних конкурса и мера, као и у рурални развој путем овог Програма. 
Доношењем овог стратешког документа и акционог плана зачајно ће се још више оснажити позиција 
пољопривреде и рурланог развоја у стратешким циљевима и буџетским издвајањима општине. Побољшаће се и 
начин планирања, спровођења и евалуације мера, а кроз дефинисање развојних циљева потврдиће се и 
политичка опредељеност да се пољопривреди и руралном развоју посвети довољно ресурса ОУ у наредним 
годинама.  
У наставку детаљно је анализиран Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја у 2018. години. Планирана средства су значајна и износила су нешто више од 89 милиона 
динара. 
 

Табела 15. Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 
2018. години планирана средства 

 
Извор: Програм пдоршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2018. години 

Програм подршке веома је исцрпан и доноси мере намењене свим пољопривредним произвођачима на 
теритироији оштине.  
Директна плаћања, мера 100.1.1 - Регрес за репородуктивни материјал (вештачко осемењавање) 
Мера је планирана у укупном износу од 200.000 динара, интензитет помоћи је 2.000 динара за први покушај и 
1.000 динара за други покушај вештачкког осемењавања. На основу расписаних конкурса и одлука објављених 
у Службеном листу 09, 15 и 19 од 2018. године додељени износ средтава по овој мери износио је укупно 23.800 
динара или 11,9% од планираних средстава. Број позитивно решених затхева био је 9. 
 
Кредитна подршка, мера 101.2.  
Планирана средства 500.000 динара – утрошено 126.732,00 динара (25,35%). Кредитна подршка рапсисана је у 
једном конкрусу на који су се јавила само 4 ПГ са уредно попуњеним  захтевима и остварила су 100% подршку 
од стране ЈЛС за суфинансирање каматне стопе.  
 
Инвестиције у физичка срества пољопривредних газдинстава, мера 101   
Ова мера донела је велику могућност улагања у унапређење механизације и опреме којима ПГ располажу. 
Интензитет помоћи зависио је од врсте производње и представљен је у следећој табели:  
 

Табела 16. Интензитет помоћи мера 101 

 
Извор: Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2018. години 



 

На основу Одлуке о додели подстицаја, кроз инвестициона улагања у пољопривреду општине Мали Зворник 

за 2018. годину објављених у Службеном листу 09, 15 и 19 из 2018. године уочени су следећа кретања.  

Tабела 17. Одобрена средства за меру 101 у 2018. години 

Шифра     Мерa подршке                                
 Број  

исплаћених 
захтева/пријава  

 
Исплаћена 
средства  

101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава 
       60       

    
8.490.964       

101.1.1.  
Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и 
коза          3       

       
709.015       

101.1.10. Машине за допунску обраду земљишта 
         2       

       
277.240       

101.2.1.  
Набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња које 
се користе за производњу меса            3       

       
509.090       

101.4.1.  
Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) 
вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе 

         3       
       
336.294       

101.4.2. 
Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и 
расадничку производњу          1       

       
400.000       

101.4.8. Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање (са фолијом) 
         1       

       
166.803       

101.4.20. Машине за допунску обраду земљишта 
         2       

       
240.365       

101.4.24. Машине за заштиту биља 
         4       

       
306.282       

101.4.25. Машине за убирање односно скидање усева 
         1       

       
137.083       

101.4.28. Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева  
         8       

    
1.134.478       

101.5.1.  Машине за примарну обраду земљишта 
         4       

       
928.061       

101.5.2.  Машине за допунску обраду земљишта 
         4       

       
580.592       

101.5.3.  Машине за ђубрење земљишта 
         1       

       
119.408       

101.5.6.  Машине за заштиту биља 
         1       

       
118.925       

101.5.7.  Машине за убирање односно скидање усева 
         3       

       
372.457       

101.5.10.  Машине и опрема за наводњавање усева 
         2       

       
289.690       

101.6.2. Набавка опреме за пчеларство  
       17       

    
1.865.181       

Извор: Извештај за Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2018. години 

На основу представљених података, владало је велико интересовање за пчеларство, док је набавка нових 
машина и механизације значајно мања . Ово је и логично, јер су субвенције на нивоу 400.000 динара релативно 
мале да подмире значајне инвестиције у пољопривредну механизацију за млеко, месо и остале усеве па треба 
размислити о увођењу нешто веће субвенције или субвенције која би покрила 50% инвестицје без ПДВ. Свакако 
пчеларство је и препознато као један од значајних развојних приоритета.  
 
Управљање ризицима, мера 104  
Представља категорију инвестиција у противградну заштиту те у субвенционисање осигурања.  Укупан износ 
опредељених средстава износи је 1.950.000 динара. За стрелце и противградне ракете планиран је износ од 
1.750.000 динара, док се осигурање субвенционише са 70% у укупном износу од 200.000 динара.  Утрошак 
средстава за осигурање је транспарентан на основу одлука по конкурсима и износи 115.011 динара са високих 
57,5% искоришћености средстава.  



 
Ивестиције за унапређење и развој руралне инфраструткуре и услуга, мера 301 
Планирана су средства опредељена за ову меру у висини од  72.502.000 динара. На основу доступних података 
види се јасна веза између планирања ове мере и стратешких докумената ЈЛС. За стратешки циљ 1.3. Унапређење 
инфраструктуре на селима,  у оквиру ове мере планирана су средства за реконструкцију у износу 34.000.000 
динара, за ППОВ у Сакару планирано је 8.802.000 динара, док је за изградњу и реконструкцију водовода 
планирано укупно 29.700.000 динара. Корисник свих мера је ЈЛС.  
 
Унапређење непољопривредних активности на селу кроз подршку непољопривредним активниостима, мера 302 
Предложена подршка активностима везаним за рурални туризам, инсвестиције у изграду или опремање 
постројења за обновљиве изворе енергије, као изградња објеката за оснивање појединих места за директну 
продају. У току 2018. године расписан је конкурс за ову врсту подршке у агротуризам.   Износ подршке по захтеву 
планиран је са максимално 400.000 динара у току 2018. Укупно је додељено је 1.199.350,00 динара. Ово је веома 
важно са становишта развоја руралног туризма који има велики неискоришћени потенцијал у овом крају, те се 
очекује значајна експанзија ове непољопривредне делатности и веома је важна подршка ЈЛС како 
индивидуалним РПГ тако и институционална подршка кроз побољшање руралне инфраструктуре и уређње нових 
туристичких садржаја. Јако је важан развој ловног, риболовног и планинарског туризма као и пратећих 
капацитета у оквиру којих би сеоска газдинства могла остварити профит продајом својих домаћих производа и 
неискоришћених смештајних капацитета у оквиру газдинстава. Посебно је интересантан недовољно искоришћен 
потенцијал бање која се налази у оквиру ЈЛС, језера као и реке Дрине. За све ово су потребна значајна 
финансијска средства али и препознавање агротуризма као потенцијала развоја.  
 
Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и 
увођење или сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског 
порекла на газдинствима  
Максимални износ по поједначном захтеву је 800.000 динара, а било је укупно 2 затхева укупне врености 
1.482.373,00 динара. Ово је веома значајна мера подршке, како би се на малим газдинствима примарни 
производи могли прерадити и као такви пласирати на тржиште. То могу бити већ поменуте суве шљиве које су 
се у овом крају већ производиле, затим уколико постоје сушаре у њима се могу уз мала прилагођавања суштити 
и зачинске биљке или лековито биље убрано на оближњим шумском и ливадском земљишту, као и печурке.  
Са становништа прераде она је значајна у свим гранама пољопривреде, у оквиру ЈЛС нема локалних  прерадних 
капацитета за млеко иако их је било, а тренутно се развијају прерадни капацитети за месо. Значајно је 
напоменути да већина газдинстава пече своју ракију, те ово може бити потенцијални заједнички производ 
уколико се уреди и стандардизује његова призводња. Сви ови производи су повољни као додатна вредност 
руралном туризму општине.   
 
У 2019., 2020. и 2021. години планиране су исте врсте мера кроз Програм подршке са сличним резултатима.   
На основу анализе мера Програма подршке можемо изнети следеће:  
Позитивно је што једна изузетно мала ЈЛС из године у годину опредељује значајна средства за подришку мерама 
пољопривреди и руралном развоју. Мали број општина опредељује значајна средства за мере руралног развоја. 
Програм је изузетн добро припремљен и сваке године усклађује се на основу извршења предходне. Уз увођење 
нових мера које су у складу са стратешким циљевима у пољопривреди и руралном развоју општине. Веома је 
похвално да је субвенционисање осигурања увршћено у мере подршке и да има високу стопу искоришћености. 
Ово је значајно са становишта да су све воћарске културе без противградних мрежа и да је цела пољопривредна 
производња веома зависна од количине падавина и излива река и бујичних токова те се ова врста рисик 
менаџмента, која је у Србији мало заступљена, у малом броју ЈЛС подстиче. Значајна је подршка развоју 
пчеларства, руралног туризма и руралне инфраструктуре, у складу је са циљевима Програма развоја општине. 
Веома је значајно нагласити да су у овој малој ЈЛС значајна средства планирана али и релизована, што је веома 
редак случај у ЈЛС. Средства издвојена за Програм подршке износе више од 5% буџета општине. Мере наведене 
у Програму су у складу са планским и стратешким документима.  
У оквиру програма међутим, нису дефинисани критеријуми за бодовање што би требало урадити, бар за мере 
које имају више заинтересованих корисника нпр. Посебно је важно увођење и промовисање нових мера за 
младе и/или жене носиоце РПГ, као и подршка равоју удруживања, прераде и подршка у области руралног 
турзма. У скалду са Програмом развоја и овом  Стратегијом  потребно је планирати и спроводити мере 
константно уз сталну анализу и евалуацију. 



Дефинисање жељене промене – Визија стратегије руралног развоја општине 
 

Погледамо ли дефиницију визије општине Мали Зворник за 2027. годину, те дефинисане приоритетне области 
у овкиру Плана развоја општине 2020-2027. године можемо препознати и успоставити узрочно последичне веза 
за визију руралног развоја општине као и њен утицај на укупан развој.  

Визија општине Мали Зворник – План развоја општине 2020-2027 године  
Мали Зворник 2027. године Општина са одрживим економским развојем.  
Општина која одрживо користи своје природне ресурсе и туристичке капацитете и има развијену привреду. 
Општина у коју се туристи радо враћају.  
Општина са једнаким приступом и квалитетним услугама за грађане.  
Општина у којој живе задовољни грађани који имају приступ богатом садржају за децу, младе и одрасле, са 
успостављеним услугама социјалне заштите и добром управом.  
Безбедна средина. 

Атрактивна средина погодна за живот како млађе, тако и старије популације.  
Општина са комуналном инфраструктуром и услугама у служби заштите животне средине и унапређења 
квалитета живота.  
Општина која води рачуна о животној средини.  
Општина у којој живе задовољни грађани који имају приступ квалитетној води и уређен животни простор.  

 
На основу тренутног стања, те дискусије и предлога од стране заинтересованих страна (становника сеоских 
подручја, РПГ, удружења, те представника привреде и ЈЛС) и на основу визије и приоритета дефинисаних у 
Плану развоја општине 2020-2027. године установљене су следеће жељене промене у области руралног развоја 
и пољопривреде: 

 Побољшање услова живота и рада у сеоским срединама - побољшање руралне инфраструктуре и услуга. 

 Повећање конкурентности, доходка и специјализације пољопривредних газдинстава.  

 Увођење нових непољопривредних делатности у РПГ- рурални туризам, развој услужних делатности у 
сеоским срединама.  

Све ове жељене промене су у међусобној вези са приоритетима Плана развоја и са његовом визијом и имају 
позитиван утицај на заинтересоване стране.  

Визија руралног развоја општине Мали Зворник  

Мали Зворник општина са једнаким приступом и квалитетним животом за све грађане чији становници у 

сеоским срединама имају квалитетне и здраве услове за живот и рад. Општина у којој се развија 

специјализована, одржива пољопривреда и друге делатности на селу.  



Циљеви Стратегије руралног развоја  
Приликом избора циљева руралног развоја, пројектни тим је имао у виду резултате анализе постојећег стања, 
укупне CВOТ анализе за посматрану руралну територију и анализу постојећих проблема у оквиру Партнерског 
савета, као и потенцијалних решења и мера, као и приоритете Плана  развоја општине Мали Зворник од 2020. 
до 2027. године.  
Уочени проблеми налазе се у даљем тексту у оквиру СВОТ анализе као и у прилогу у вези са Партнерским 
форумом.  
Узевши у обзир карактеристике уочених ослонаца руралног развоја, уважавајући све уочене слабости, а 
користећи идентификоване потенцијале - погодности, као и дефинисане опште циљеве руралног развоја, 
пројектни тим је одредио Приоритетне циљеве руралног развоја општине11 Мали Зворник, а потом и мере којима 
се ти циљеви могу  постићи уз коришћење расположивих ресурса, чиме се могу побољшати услови живота на 
руралном подручју, како би се становништво мотивисало да остане на тим просторима и развија их. 
Развојни правци пољопривреде и  руралног развоја односе се на унапређење руралне економије, коју чине осим 
примарне производње и друге привредне гране чије је обављање могуће у руралним срединама, а којима се 
значајно може побољшати финансијска ситуација становника руралних насеља. 
Ефикасније и одрживо коришћење природних потенцијала као и културно-историјског наслеђа најбрже би 
допринело економском развоју. У циљу повећања разноликости руралне економије, потребно је фокусирати се 
на промоцију оних активности којима се могу бавити становници руралних подручја, а да се од њих најбрже 
може остварити економска корист. Развој ових активности подразумева додатну обуку и доквалификацију 
руралног становништва у технологији производње и у покретању властитог бизниса. 
 

 

Показатељ учинка на нивоу општег циља  
 
Просечни годишњи доходак РПГ 
 
Индикатор је доступан у оквиру базе података РГЗ и ради се на бази вишегодишњих просека, а објављује се на 
нивоу ЈЛС.  
Базна вредност -  Број  РПГ чији је приход 4.000 евра или изнад на годишњем нивоу у 202112. години у општини 
Мали Зворник износи 35% укупних РПГ односно 697 РПГ  
Циљана вредност – Број  РПГ чији је приход 4.000 евра или изнад на годишњем нивоу у 2027. години у општини 
Мали Зворник износи 40% РПГ  (око 800 РПГ са приходом изнад 4000 еура годишње).  
 
 

                                                           
11 Приоритетни циљеви и мере су  представњени у оквиру партнерског форума и на основу повратих информација, проверени су и по 
потреби редефинисани у облик у којем се сада налазе.  
 
12 Подаци о економској вредности РПГ према бази РЗС  

Општи циљ руралног развоја општине Мали Зворник: повећање просечног доходка пољопривредих 
газдинстава у општини Мали Зворник за 15% до 2027. године 



Посебни циљеви Стратегије руралног развоја општине Мали Зворник:  
 
Као главна подручја деловања у области унапређења руралног развоја општине Мали Зворник, одређени су 
следећи приоритетни циљеви.  
 

 
Корелација посебних циљева са приоритетима и циљевима у оквиру Плана развоја општине Мали Зворник 2020-
2027. године приказана је у следећој табели. Исходиште циљева Стратегије руралног развоја налази се у оквиру 
документа вишег ранга Плана развоја, а самим остваривањем циљева постављених у Стратегији руралног развоја 
утиче се на остваривање и циљева и приоритета из  Плана развоја општине. 
 

Табела 18. Корелација посебних циљева са приоритетима и циљевима у оквиру Плана развоја општине 
Мали Зворник 

Стратегије руралног развоја општине 
Мали Звонрик  

План развоја општине Мали Зворник 2020-2027 

Посебни циљеви  Приоритети  Циљеви  

Циљ 1.  Побољшање услова и 
квалитета живота у сеоксим 
насељима општине Мали Зворник 
за 15% до краја 2027. године 

Комунална инфраструктура и 
услуге у служби заштите животне 
средине и унапређења квалитета 
живота 

Приоритетни циљ 7: Унапређена 
водоводна мрежа 

Приоритетни циљ 8: Успостављен 
функционалан и одржив систем 
управљања отпадним водама 

Приоритетни циљ 10: Унапређени 
јавни простори 

Циљ 2. Специјализација 
пољопривредних газдинстава и 
повећање прихода и 
конкурентности пољопривредне 
производње за 15% 

 
 
 
 
 
 
Одрживи економски развој 

Приоритетни циљ 3: Одрживи 
развој пољопривреде 

Циљ 3.  Диверзификација прихода у 
руралним подручјима – Приходи од 
непољопривредних деланости 
повећани су за 20% до краја 2027. 
године 

Приоритетни циљ 1: Одрживи 
туризам 

Приоритетни циљ 2. Унапређени 
услови за развој микро, малих и 
средњих предузећа и 
предузетништва (ММСПП) 

Циљ 4. Увођење органске 
произвоње и сакупљачке 
пољопривреде у складу са 
рационалним коришћењем 
природних ресурса 
 

Приоритетни циљ 3: Одрживи 
развој пољопривреде 

 
Како су приоритетни циљеви у оквиру Програма развоја повезани са Агендом 2030. Уједињених нација овим се 
обезбеђује и потпуна усклађеност општег и посебних циљева Стратегије руралног развоја општине, са 
референтим подциљевима Агнеде 2030.  

Циљ 1.  Побољшање услова и квалитета живота у сеоксим насељима општине Мали Зворник за 15% до краја 
2027. године 
Циљ 2. Специјализација пољопривредних газдинстава и повећање прихода и конкурентности пољопривредне 
производње за 15% до краја 2027. године 
Циљ 3.  Диверзификација прихода у руралним подручјима – Приходи од непољопривредних деланости 
повећани су за 20% до краја 2027. године 
Циљ 4. Увођење органске произвоње и сакупљачке пољопривреде у складу са рационалним коришћењем 
природних ресурса 



 

 
У даљем тексту вршиће се и повезивање предложених мера и показатеља учинака ова два документа.  
 
 
 

Подциљ 2.3 
До 2030. удвостручити пољопривредну продуктивност и приходе малих произвођача хране, а посебно жена, 
аутохтоних народа, породичних пољопривредних произвођача, сточара и рибара, кроз безбедан и једнак 
приступ земљишту, другим производним ресурсима и подацима, сазнањима, финансијским услугама, 
тржиштима и могућностима за остваривање додатне вредности, односно за запошљавање ван 
пољопривреде).  
Подциљ 2.4  
До 2030. обезбедити одрживе системе за производњу хране и применити отпорне пољопривредне праксе 
за повећање продуктивности и производње, које помажу у одржавању екосистема, које јачају капацитет за 
прилагођавање климатским променама, екстремним временским условима, сушама, поплавама и осталим 
катастрофама, и које прогресивно побољшавају квалитет земљишта и тла).  
Подциљ 6.1  
До 2030. постићи универзалан и једнак приступ безбедној и приуштивој пијаћој води за све).  
Подциљ 6.3  
До краја 2030. унапредити квалитет воде смањењем загађења, елиминисати расипање и на најмању могућу 
меру свести испуштање опасних хемикалија и материјала, преполовити удео непрочишћених отпадних вода 
и значајно повећати рециклирање и безбедну поновну употребу на глобалном нивоу) 
Подциљ 6.4  
До 2030. битно повећати ефикасност коришћења воде у свим секторима и обезбедити одрживу 
експлоатацију воде и снабдевање слатком водом како би се одговорило на несташицу воде и у знатној мери 
смањио број људи који се суочавају са несташицом воде) и да унапреди процес управљања водом и 
санитацијама 
Подциљ 8.2 
Постизање виших нивоа економске продуктивности кроз диверзификацију, технолошку надоградњу и 
иновације, укључујући фокусирање на радно интензивне и високо профитабилне секторе  
Подциљ 8.9  
Применити политике за промовисање одрживог туризма који ствара радна места и промовише локалну 
културу и производе  
Подциљ 11.3 
До 2030. г. унапредити инклузивну и одрживу урбанизацију и капацитете за партиципативно, интегрисано и 
одрживо планирање и управљање људским насељима у свим земљама  
подциљ 11.7  
До краја омогућити универзални приступ безбедним, инклузивним и приступачним зеленим и јавним 
површинама, посебно за жене и децу, старија лица и особе са инвалидитетом).  
Подциљ 12.b  
Развијати и примењивати алате за праћење утицаја одрживог развоја на одрживи туризам који ствара радна 
места и промовише локалну културу и производе  
Подциљ 15.1  
До 2020. осигурати очување, обнову и одрживо коришћење копнених и унутрашњих слатководних 
екосистема и њиховог окружења, посебно шума, мочварног земљишта, планина и исушеног земљишта, у 
складу са обавезама према међународним споразумима  



Показатељи учинка на нивоу посебних циљева:  
 

Циљ 1.  Побољшање услова и квалитета живота у сеоксим насељима општине Мали Зворник за 
15% до краја 2027. године 
 
Показатељ учинка 1.1.:  Удео домаћинстава прикључених на водоводну мрежу 
Извор верификације: Општина Мали зворник и РЗС база ДЕВинфо  
Базна вредност - Удео домаћинстава прикључених на водоводну мрежу био је 74,4% у 2017.13  
Базна вредност – Број газдинстава прикључен на водоводну межу – 3.164 у 2019. години14 
Циљана вредност – Удео домаћинстава прикључених на водоводну мрежу 90% у 2027. години.  

Показатељ учинка 1.3:  Изградња и реконструкција путне мреже према сеоским насељима и у оквиру сеоских 
насеља  
Извор верификације: РЗС база ДЕВинфо  
Базна вредност – Дужина путне  мреже у целој општини 209 км у 201915  
Циљана вредност – Дужина реконструисане и/или нове путне мреже је 31км односно повећана је за 15% у 
односну на базну врендост.  
 

Циљ 2. Специјализација пољопривредних газдинстава, повећање прихода и конкурентности 
пољопривредне производње за 15%  
 

Показатељ учинка 2.1.: Повећање броја специјализованих газдинстава  
Извор верификације: База РЗС на основу пописа пољопривреде или анкете пољопривреде. 
Базна вредност -  Број специјализованих газдинстава у 2018. години у општини Мали Зворник је 531 газдинство 
односно 26%.16  
Циљана вредност - Број специјализованих газдинстава у 2027. години у општини Мали Зворник је 637, повећао 
се за 20%.  

Показатељ учинка 2.2.: Број РПГ регистрованих на носиоца млађег од 45 година старости  
Извор верификације: Трезор, База РЗС  
Базна вредност - Број РПГ чији је носилац лице млађе од 45 година био је 109 у 2021. години у општини Мали 
Зворник. 
Циљана вредност – Број РПГ чији је носилац лице млађе од 45 година у 2027. години већи је од 125 повећао се 
за 15%.  

Показатељ учинка 2.3.: Број РПГ чији је носилац особа женског пола 
Извор верификације: Трезор, База РЗС  
Базна вредност - Број РПГ чији је носилац  жена био је 231 у 2018.години  у општини Мали Зворник. 
Циљана вредност – Број РПГ чији је носилац жена у 2027. години већи је од 265, повећао се за 15%.  
 

Циљ 3.  Диверзификација прихода у руралним подручјима – Приходи од непољопривредних 
деланости повећани су за 20% до краја 2027. године. 
 

Показатељ учинка 3.1.: Број РПГ регистрованих за рурални туризам 
Извор верификације: Општина Мали Зворник 
Базна вредност - Број домаћинстава регистрованих -категорисаних за рурални туризам 21. у 2021. години у 
општини Мали Зворник. 
Циљана вредност - Број специјализованих газдинстава у 2027. години у општини Мали Зворник повећао се за 
20%.  

                                                           
13 Податак је наведен као индикатор у Плану развоја општине Мали Зворник 2020-2027. године на страни 33.  
14 Податак наведен у оквиру прегледа РЗС ДЕВ инфо за општину Мали Зворник у августу 2021. године 
http://devinfo.stat.gov.rs/SerbiaProfileLauncher/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Mali%20Zvornik_EURSRB002001003008.pdf 
15 Податак наведен у оквиру прегледа РЗС ДЕВ инфо за општину Мали Зворник у августу 2021. године  
http://devinfo.stat.gov.rs/SerbiaProfileLauncher/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Mali%20Zvornik_EURSRB002001003008.pdf 
16 Табела економска вреност РПГ према типу производње налази се у прилогу Стратегије руралног развоја. Извор База 
потадака РЗС -Анкета 2018. године  

http://devinfo.stat.gov.rs/SerbiaProfileLauncher/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Mali%20Zvornik_EURSRB002001003008.pdf
http://devinfo.stat.gov.rs/SerbiaProfileLauncher/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Mali%20Zvornik_EURSRB002001003008.pdf


 

Показатељ учинка 3.2.: Број РПГ које остварују приходе од непољопривредних активности  
Извор верификације: База РЗС на основу пописа пољопривреде или анкете пољопривреде 
Базна вредност - Број домаћинстава који остварују приходе од непољопривредне активности у 2018. години у 
општини Мали Зворник био је 17 (на основу Анкете пољопривреде и података базе РЗС.)  
Циљана вредност - Број домаћинстава који остварују приходе од непољопривредне активности у 2027. години у 
општини Мали Зворник већи је од  20.  
 

Циљ 4. Увођење органске и сакупљачке пољопривреде за 20% рационалним коришћењем 
природних ресурса  
 

Показатељ учинка 4.1.: Број РПГ који су у конверзији или су сертификовани за органску производњу  
Извор верификације: Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства, Пољопривредна стручна 
служба  
Базна вредност -  Број РПГ сертификованих за органску производњу или у просецу конверзије је око 10 РПГ. 
Циљана вредност – Број РПГ сертификованих за органску производњу или у просецу конверзије  
у 2027. години повећао се за 20%.  

Показатељ учинка 4.2.: Број лица која имају дозволу за прикупљање шумских плодова  
Извор верификације: Министарство за заштиту животне средине  
Базна вредност -  Број лица која имају дозволу за прикупљање шумских плодова је 0 за 2021. годину17 
Циљана вредност – Број лица која имају дозволу за прикупљање шумских плодова је 3 за 2027. годину. 

                                                           
17 Дозвола за сакупљање из природе заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива које су на листи уредбе о стављању под контролу 
коришћења и промета дивље флоре и фауне 



Идентификовање мера за постизање циљева стратегије руралног развоја  
У оквиру израде Стратегије руралног развоја тим за координацију и Партнерски форум су извршили 
идетификацију мера и алтернативних мера за постизање посебних циљева. Пред вама су мере које на основу 
анлизе опција18 представљају оптимални начин за остварење посебних циљева дефинисаних овом стратегијом. 
Све мере су у складу са Планом развоја општине Мали Зворник, Стратегијом развоја пољопривреде и руралног 
развоја 2014-2024, Агендом 2030 УН и другим планскиим и националним документима јавне политике.  
 

Циљ 1.  Побољшање услова и квалитета живота у сеоксим насељима општине Мали Зворник за 15% до 
краја 2027. године 
Да би се оствариле постављене циљне вредности показатеља учинка који се односе на посебни циљ 1, утврђене 
су следеће мере  које је потребно спровести у периоду 2022-2027. а које су у складу са Планом развоја:  

Мера 1.1: Реконструкција дотрајале водоводне мреже и изградња недостајуће 
Мера 1.2. Реконструкција и изградња путне мреже ка сеоским насељима и у оквиру сеоских насеља 
Мера 1.3. Изградња канализационе мреже у оквиру сеоских насеља 
Мера 1.4. Изградња и опремање откупног места за пољопривредне производе  

 

Мера 1.1: Реконструкција дотрајале водоводне мреже и изградња недостајуће 
Реализација мере допринеће снабдевању пијаћом водом скоро свих домаћинстава на територији општине. Циљ 
реконструкције постојеће дотрајале мреже је да се смање губици на водоводној мрежи, кроз систем би требало 
увести и даљинско управљање водоснабдевањм. Радови на изграњи и реконструкцији су у току. Институције 
надлежне за срповођење мере: Општинска управа и  ЈКП „Дрина“.  
 

Показатељ учинка 1.1.1.:  Удео домаћинстава прикључених на водоводну мрежу 
Извор верификације: Општина Мали зворник и РЗС база ДЕВинфо  
Базна вредност - Удео домаћинстава прикључених на водоводну мрежу био је 74,4% у 2017.19  
Базна вредност – Број газдинстава прикључен на водоводну межу -3164 у 2019. години20 
Циљана вредност – Удео домаћинстава прикључених на водоводну мрежу 90% у 2027. години.  

Показатељ учинка 1.1.2:  Изградња и реконструкција водоводне мреже 
Извор верификације: РЗС база ДЕВинфо  
Базна вредност – Дужина водоводне мреже  157км у 201921  
Циљана вредност – Дужина реконструисане и/или нове водоводне мреже је 23км односно повећана је за 15% у 
односну на базну врендост.  
 

Мера 1.2. Реконструкција и изградња путне мреже ка сеоским насељима и у оквиру сеоских 
насеља 
Реализација мере реконструкције и изградње путне мреже ка сеоским насељима и у оквиру сеоских насеља у 
општини Мали Зворник доприноси бољој повезаности свих 11 сеоских насеља, а тиме и квалитету живота 
њихових становника. У оквиру ове мере потребно је предвидети и изградњу нових аутобуских стајалишта и  
реконструкцију /опремање постојећих, како би се руралном становништву обезбедио безбедан превоз.  

Институције надлежне за срповођење мере: Општинска управа и извођачи радова  

Показатељ учинка 1.2.1.:  Изградња и реконструкција путне мреже према сеоским насељима и у оквиру сеоских 
насеља  
Извор верификације: РЗС база ДЕВинфо  
Базна вредност – Дужина путне  мреже у целој општини 209 км у 201922  

                                                           
18 која је посебно укључивала анализу утицаја на осетљиве групе, МСП и заштиту животне средине   
19 Податак је наведен као индикатор у Плану развоја општине Мали Зворник 2020-2027. године на страни 33.  
20 Податак наведен у оквиру прегледа РЗС ДЕВ инфо за општину Мали Зворник у августу 2021. године 
http://devinfo.stat.gov.rs/SerbiaProfileLauncher/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Mali%20Zvornik_EURSRB002001003008.pdf 
21 Податак наведен у оквиру прегледа РЗС ДЕВ инфо за општину Мали Зворник у августу 2021. године 
http://devinfo.stat.gov.rs/SerbiaProfileLauncher/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Mali%20Zvornik_EURSRB002001003008.pdf 
22 Податак наведен у оквиру прегледа РЗС ДЕВ инфо за општину Мали Зворник у августу 2021. године  

http://devinfo.stat.gov.rs/SerbiaProfileLauncher/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Mali%20Zvornik_EURSRB002001003008.pdf 

http://devinfo.stat.gov.rs/SerbiaProfileLauncher/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Mali%20Zvornik_EURSRB002001003008.pdf
http://devinfo.stat.gov.rs/SerbiaProfileLauncher/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Mali%20Zvornik_EURSRB002001003008.pdf
http://devinfo.stat.gov.rs/SerbiaProfileLauncher/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Mali%20Zvornik_EURSRB002001003008.pdf


Циљана вредност – Дужина реконструисане и-или нове путне мреже је 31км односно повећана је за 15% у 
односну на базну врендост.  

Показатељ учинка 1.2.2.: Уређење и изградња атутобуских стајалишта за потребе руралног становништва  
Извор верификације: Општина Мали Зворник  
Базна вредност –21 стајалиште 
Циљана вредност – изградња 5 нових и уређење постојећих аутобуских стајалишта за потребе руралног 
становништва  
 

Мера 1.3. Изградња канализационе мреже у оквиру сеоских насеља 
У оквиру ове мере радиће се на изради потребне планске и пројектне документације за изградњу фекалних 
колектора, црпних станица за препумпавање отпадних вода, изградњи постројења за прераду отпадних вода, 
али и прописних септичких јама за мали број гравитирајућих корисника. Реализује се у дугорочном периоду (за 
више од пет година).  

Институције надлежне за срповођење мере: Општинска управа и  ЈКП „Дрина“.  

Показатељ учинка 1.3.1:  Дужина канализационе мреже је повећана за 15%  
Извор верификације: РЗС база ДЕВинфо  
Базна вредност – Дужина канализационе  мреже у целој општини је 40 км23  и број прикључених домаћинстава 
је 1.350 у 2019. години.  
Циљана вредност – Дужина нове канализационе мреже је 6 км односно повећана је за 15% у односну на базну 
врендост те се број прикључених домаћинстава повећао за 15% односно за 200 домаћинстава.  
 

Мера 1.4. Изградња и опремање откупног места за пољопривредне производе – Алтернативно 
изградња и уређење пијаце  
У оквиру општине не постоји откупно место за пољопивредне производе. Ова мереа обухвата одређивање 
локације, израду потребне планске документације и опремање откупног места за пољопривредне производе 
које би дозволило организовани откуп у складу са нормама које задовољавају законске стандарде и лакши 
пласман пољопривредних производа.  
 

Показатељ учинка 1.4.1 :  Изградња и уређење откупног места за пољопивредне производе  
Извор верификације: Општина Мали Зворник  
Базна вредност – тренунтно не постоји откупно место за пољопивредне производе у оквиру општине  
Циљана вредност – изградња и опремање откупног места за пољоприврдне произовде до 2027. године. 
 

Циљ 2. Специјализација пољопривредних газдинстава, повећање прихода и конкурентности 
пољопривредне производње за 15%  

Meрa 2.1.: Подстицаји за специјализацију и унапређење конкурентности пољопривредних газдинстава 
Мера 2.2.: Подстицаји за прераду, складиштење и додатну вредност пољопивредним производима 
Мера 2.3.: Унапређење инфомисаности и саветодавне услуге на РПГ 
Мера 2.4.: Подстицаји за удруживање и заједнички наступ  
Meрa 2.5.: Подстицаји за жене и младе носиоце РПГ  
 

Meрa 2.1.: Подстицаји за специјализацију и унапређење конкурентности пољопривредних 
газдинстава 
Мера подразумева подстицаје од стране општинске управе кроз Програм подршке мерама пољопривредне 
политике и руралног развоја, као и кроз подршку РПГ приликом конкурисања за подстицаје и директна плаћања 
на националном ниову. Како су већина РПГ мешовитог типа, потребно је кроз ову и друге мере подстаћи 
специјализацију јер уколико се РПГ бави само једном граном, потребна су му специјализована механизаиција 
искључиво за ту врсту производње, док је за не специјализовано које се бави и ратарством и сточарством и 
повртарством, потребна далеко шира палета опреме и пољопривредне механизације. Све ово смањује трошкове 
пословања, али и упућује РПГ на тржиште.  

                                                           
23 Податак наведен у оквиру прегледа РЗС ДЕВ инфо за општину Мали Зворник у августу 2021. године  
http://devinfo.stat.gov.rs/SerbiaProfileLauncher/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Mali%20Zvornik_EURSRB002001003008.pdf 
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На основу тренутног стања пољопривреде, структуре РПГ, као и ресурса потребно је подржати следеће врсте 
пољопривредне производње.  

- Унапређење сточарства (посебно овчарства и говедарства, са нагласком на коришћење ливада и 
пашњака за испашу) 

- Унапређење воћарства (подизање нових и обнављање старих вишегодишњих засада воћака, изградња 
капацитета и набавка механизације и опреме).  

- Унапређење повртарства (изградња капацитета и набавка механизације и опреме)  

- Унапређење пчеларства (набавка нових пчелињих друштава, изградња капацитета и набавка мапина и 
опреме)  

- Унапређење аквакултуре (набавка рибље млађи, изградња капацитета и набавка машине и опреме) 

Мера се реализује у периоду дужем од 5 година кроз Програм подршке мерама пољопривредне политике и 
руралног развоја који се планира и реализује на годишњем нивоу у складу са циљевима јавних политка општине 
и расположивим буџетским средствима.  

Институције надлежне за срповођење мере: Општинска управа 

Показатељ учинка 2.1.: Повећање условних грла  
Извор верификације: РЗС база ДЕВинфо  
Базна вредност – Условна грла у 2018 години 3790.  
Циљана вредност – Условна грла у 2027. години 4358, повећање за 15% 

Показатељ учинка 2.2.: Повећање површине (ха) под воћем 
Извор верификације: РЗС база ДЕВинфо  
Базна вредност – Површина под воћем и бобичастим воћем 59 ха у 2018. години.  
Циљана вредност - Површина под воћем и бобичастим воћем 68 ха у 2027. години   

Показатељ учинка 2.3.: Повећање ха под поврћем, бостаном и јагодама  
Извор верификације: РЗС база ДЕВинфо  
Базна вредност – Површина под воћем и бобичастим воћем 19 ха у 2018. години.  
Циљана вредност - Површина под воћем и бобичастим воћем 22 ха у 2027. години   

Показатељ учинка 2.4.: Повећање броја кошница  
Извор верификације: Општинска управа и ПСС 
Базна вредност –  преко. 1000 кошница на основу процене ЈЛС у 2021. години.  
Циљана вредност – Повећање броја кошница за 15%.  

Показатељ учинка 2.5.: Повећање броја рибњака  
Извор верификације: Општинска управа и ПСС 
Базна вредност –  3 активна рибњака у 2021. години 
Циљана вредност – Повећање броја рибњака за 15%. у 2027. години.  
 

Мера 2.2.: Подстицаји за прераду, складиштење и додатну вредност пољопивредним 
производима 
Додатна вредност у пољоприврдној производњи доприноси повећању како прихода тако и конкурентности РПГ. 
У оквиру општине Мали Зворник веома је мали број складишних простора, прерадних капацитета за 
пољопривредне производе, како у МСП тако и у домаћинствима. Непостојање прерадних и складишних простора 
као и доминантни не специјализовани облик пољопривредне произвоње указује на то да већи део производа 
сама газдинства производе за себе док остале производе продају одмах у сезони по најлошијим условима често 
са њиве. Све ово умањује приходе и увећава трошкове РПГ.  
Мера се спроводи кроз Програм подршке мерама пољопривредне политике и руралног развоја који се планира 
и реализује на годишњем нивоу, у складу са циљевима јавних политка општине и расположивим буџетским 
средствима.  

Институције надлежне за срповођење мере: Општинска управа 

Показатељ учинка 2.2.1.: Број РПГ који је остварио подршку  
Извор верификације: Општинска управа и ПСС 
Базна вредност –  у просеку 3 РПГ у току периода 2017-2021. години 



Циљана вредност –  30 РПГ до 2027. године.  
 

Мера 2.3.: Унапређење инфомисаности и саветодавне услуге на РПГ 

Изузетно мали број РПГ које су конкурисала на конкурсе МПШВ, ИПАРД и друге доступне јавне позиве намењене 
развоју пољопривреде и руралном развоју доводи до закључка да је информисаност, обавештеност и могућност 
да се самостално попуне јавни позиви мала. Стога је потрбно формирати базу података за информисање РПГ 
путем СМС, радија, огласних табли у Месним канцеларијама о постојећим конкурсима и доступним 
финансијским средтвима. Ова активност помогла би бољем опремању РПГ и мањем притиску РПГ као корисника 
мера општинског Програма за подршку мерама пољопривредне политике и руралног развоја. Поред 
обавештавња о могућностима финансирања, потребна је континуирана едукација о примени нових технологија 
и иновација; одржива пољопривредна производња; посебно едукација о могућем развоју сточарства, воћарства, 
пчеларства, аквакултуре, органске производње, начина удруживања и хоризонталног и вертикалног повезивања 
у ланцима вредности, као и о преради пљопривредних производа итд.  
 
Институције надлежне за срповођење мере: Општинска управа и Пољопривредна стручна служба  

Показатељ учинка 2.3.1.: Број РПГ који су у систему СМС обавештаванја ОУ  
Извор верификације: Општинска управа и ПСС 

Базна вредност –  Не постоји овакав систем у 2021. години 
Циљана вредност – 500 РПГ у систему обавештавања ОУ 2027. години.  

Показатељ учинка 2.3.2.: Број обука  и РПГ који су похађали исте 
Извор верификације: Општинска управа и ПСС 
Базна вредност –  Број обука у 2021. години  
Циљана вредност – 5 обука годишње око 80 РПГ која су похађала обуке годишње.  

 

Мера 2.4.: Подстицаји за удруживање и заједнички наступ 
На територији општине Мали Зворник не постоји активна задруга или МСП које откупљује или врши прераду 
пољопривредних производа. Постоје активна удружењеа риболоваца и пчелара. Како би веома уситњена 
пољопривредна производња нашла бољи пласман на тржишту, а набавка репро материјала ишла по бољим 
условима, потребно је оживети удруживање и зајединчки наступ РПГ. Постоје различити начини удруживања и 
повезивања РПГ за наступ на тржишту понуде и тражње, као и формирање прстенова за размену пољопривредне 
механизације.   
 

Показатељ учинка 2.4.1.: Број удружења или задруга које су активне на територији општине  
Извор верификације: Општинска управа и ПСС 
Базна вредност – У 2021. години  постојала су 2 удружења и једна активна задруга а 2 су новоформиране у 
новембру 2021. године.  
Циљана вредност – 6 активних задруга и удружења до 2027. године.  
 
Meрa 2.5.: Подстицаји за жене и младе носиоце РПГ  
Очување села зависи и од учешћа младих и жена у доношењу одлука на газдинству. Како у тренутној структури 
газдинстава тренутно има изузетно мали број младих носилаца газдинстава само 109 носиоца су особе млађе 
од 45 година, а такође опада и број жена носиоца газдинстава, потребно је посебном мером подстицати и 
усмерити смену генерација и равноправнији положај полова у пољопивреди локалне самоуправе. Ова мера је 
намењена као посебни подстицај за ове две категорије и може се користити за све врсте мера и подстицаја. 
 
Институције надлежне за срповођење мере: Општинска управа 

Показатељ учинка 2.5.1: Број РПГ регистрованих на носиоца млађег од 40 година старости  
Извор верификације: Трезор, База РЗС  
Базна вредност -  Број РПГ чији је носилац лице млађе од 45 година био је 109 у 2021. г. у општини Мали Зворник. 
Циљана вредност – Број РПГ чији је носилац лице млађе од 45 година у 2027. години већи је од 125 повећао се 
за 15%.  



Показатељ учинка 2.5.2.: Број РПГ чији је носилац особа женског пола 
Извор верификације: Трезор, База РЗС  
Базна вредност -  Број РПГ чији је носилац  жена био је 231 у 2018.години  у општини Мали Зворник. 
Циљана вредност – Број РПГ чији је носилац жена у 2027. години већи је од 265, повећао се за 15%.  
 

Циљ 3.  Диверзификација прихода у руралним подручјима – приходи од непољопривредних 
деланости повећани су за 20% до краја 2027. године. 

Meрa 3.1.: Подстицаји за развој руралног туризма 
Мера 3.2.: Подстицаји за развој МСП у сеоским насељима  
Мера 3.3.: Унапређење инфомисаности и обука у вези са непољопривредним делатностима  

Meрa 3.1.: Подстицаји за развој руралног туризма 
Развој туризма препознат је као први приоритет од великог значаја за економски развој општине Мали Зворник. 
Кроз План развоја 2020 -2027. а затим и кроз операционализацију овог приоритета кроз Стратегију развоја 
туризма која је управо у изради, дефинисаће се детаљне мере за развој туризма. У оквиру Стратегије руралног 
развоја издвајамо један његов део а то је улагање у развој руралног туризма. Подстицаји за ову меру већ су 
присутни у оквиру Програма подршке мерама пољопривредне политике и руралног развоја, стабилно из године 
у годину са релативно ограниченим средствима.  
Кроз подстицаје овог пружа се могућност РПГ да диверзификују свој доходак како кроз категорисање газдинства 
за пружање туристичких услуга тако и кроз пружање додатних садржаја, попут хране и производа домаће 
радиности. Све ово иде уз тренд развоја еколошког и руралног туризма који је тренутно у великој експанзији.  

Институције надлежне за срповођење мере: Општинска управа и Туристичка организација општине Мали 
Зворник 

Показатељ учинка 3.1.1: Број РПГ регистрованих за рурални туризам 
Извор верификације: Општина Мали Зворник 
Базна вредност -  Број домаћинстава регистрованих - категорисаних за рурални туризам 21 у 2021. години у 
општини Мали Зворник. 
Циљана вредност - Број специјализованих газдинстава у 2027. години у општини Мали Зворник повећао се за 
20%.  
 

Мера 3.2.: Подстицаји за развој МСП у сеоским насељима  
Сеоска насеља у целој Србији, а и шире пате од мањка услуга и инфраструктуре, решење проблема је веома често 
у рукама самих становника села. Овде говоримо о отварању услужних или производних делатности којима се 
задовољавају одређене потребе сеоског становништва или решавају проблеми настали услед не постојања 
одређених услуга или институција. Развој МСП у сеоским насељима Малог Зворника може да се повеже са 
туризмом, и или са иновативним старт уп центром који је у 2021. години отворен управо у Малом Зворнику. МСП 
могу бити надоградња постијећих традиционалних делатности али и потпуно нови правци који нису у вези са 
пољопривредном производњом.  

Институције надлежне за срповођење мере: Општинска управа и Иновативни старт уп центар општине Мали 
Зворник 

Показатељ учинка 3.2.1: Број МСП  регистрованих у сеоским насељима  
Извор верификације: Општина Мали Зворник и АПР 
Базна вредност -  8 регистрованих МСП и 204 предузетника у сеоским насељима (податак ЈЛС од АПР у 2021 
години) 
Циљана вредност - Број МСП и/или регистрованих предузетника у 2027. години у општини Мали Зворник 
повећао се за 20%.  
 

Мера 3.3.: Унапређење инфомисаности и обука у вези са непољопривредном делатношћу 
Мала информисаност и обученост када су у питању правила вођења туристичког газдинства, потребни услови 
које прописују закони и подзаконски акти како у туризму тако и у предузентиштву, развијање вештина 



предузетништва, продаје, коришћење ИТ алата, развој бренда инаступ на тржишту и друге обуке неопходне су 
да би се идеја претворила бизнис. Рурално становништво има ограничена знања у овој области али општина 
Мали Зворник располаже добрим природним и другим ресурсима попут ТО и Иновативног стартуп центра који 
могу оснажити ”обичне” РПГ или становнике руралних подручја да почну да развијају свој бизнис уз сталну 
менторску подршку ових институција. Посебно је бинто оснажити младе и жене са руралног подручја за овакве 
обуке и/или за развој МСП.  

Институције надлежне за срповођење мере: Општинска управа, Туристичка организација општине и Иновативни 
стартуп центар општине Мали Зворник 

Показатељ учинка 3.3.1.: Број обука  и лица који су их похађали  
Извор верификације: Општинска управа и ИСЦ 
Базна вредност –  Број обука у 2021. години  
Циљана вредност – 5  обука годишње око 30 лица која су похађала обуке годишње.  

Показатељ учинка 3.3.2.: % жена и младих који су похађали обуке  
Извор верификације: Општинска управа и ИСЦ 
Базна вредност –  Број обука у 2021. години  
Циљана вредност – проценат жена и младих који су похађали обуке већи је од 30%.  
 

Циљ 4. Повећање органске и сакупљачке пољопривреде за 20% рационалним коришћењем 
природних ресурса  
 

Meрa 4.1.: Подстицаји за органску и производњу у конверзији  
 

Показатељ учинка 4.1.: Број РПГ који су у конверзији или су сертификовани за органску производњу  
Извор верификације: Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства, Пољопривредна стручна 
служба  
Базна вредност -  Број РПГ сертификованих за органску производњу или у просецу конверзије   
Циљана вредност – Број РПГ сертификованих за органску производњу или у просецу конверзије  у 2027. години 
повећао се за 15%.  

Институције надлежне за срповођење мере: Општинска управа. 

Мера 4.2.: Подстицаји за сакупљачку пољопривреду  
 

Показатељ учинка 4.2.: Број лица која имају дозволу за прикупљање шумских плодова  
Извор верификације: Министарство за заштиту животне средине  
Базна вредност -  Број лица која имају дозволу за прикупљање шумских плодова је 0 за 2021. годину24 
Циљана вредност – Број лица која имају дозволу за прикупљање шумских плодова је 5 за 2027. годину. 

Институције надлежне за срповођење мере: Општинска управа. 

                                                           
24 Дозвола за сакупљање из природе заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива које су на листи уредбе о стављању под контролу 

коришћења и промета дивље флоре и фауне 



Анализа ефеката опција јавних политика  
На основу Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и 
садржају појединачних докумената јавних политика25 у оквиру израде Стратегије вршена је и анализа ефеката 
опција јавних политика тј. ефеката могућих мера за постизање посебних циљева јавне политике, односно ефеката 
решења у случају прописа, спроводи се како би се утврдиле предности и слабости разматраних опција 
упоредном анализом следећих врста ефеката: 

1) анализа финансијских ефеката; 
2) анализа економских ефеката; 
3) анализа ефеката на друштво; 
4) анализа ефеката на животну средину; 
5) анализа управљачких ефеката; 
6) анализа ризика. 

Анализа ефеката рађена је као одговори на питања из прилога Уредбе о методологији управљања јавним 
политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика.  
На велики број питања одговорено је у оквиру Партнерског форума, израде претходне анализе те дефинисања 
циљева као кроз сам текст Стратегије,  ради поштовања Методологије управљања јавним политикама исту 
преносимо у целости.  
 
ПРИЛОГ 2: Kључна питања за анализу постојећег стања и правилно дефинисање промене која се предлаже 

 
1) Који показатељи се прате у области, који су разлози због којих се показатељи прате и које су њихове 

вредности? 

У периоду примене Стратегије показатељ који се  прати је: Показатељ учинка на нивоу општег циља - 
Просечни годишњи доходак РПГ. Овај показатељ је изабран јер предстaвља сублимацију сваке од мера 
наведених у Стратегији. Такође, индикатор је доступан у оквиру базе података РГЗ и ради се на бази 
вишегодишњих просека, а објављљује се на нивоу ЈЛС.  
Базна вредност -  Број  РПГ чији је приход 4.000 евра или изнад на годишњем нивоу у 2021 . години у општини 
Мали Зворник износи 35% укупних РПГ односно 697 РПГ. 
Циљана вредност – Број  РПГ чији је приход 4.000 евра или изнад на годишњем нивоу у 2027. години у 
општини Мали Зворник износи 40% РПГ 

2) Да ли се у предметној области спроводи или се спроводио документ јавне политике или пропис? 

Представити резултате спровођења тог документа јавне политике или прописа и образложити због чега 

добијени резултати нису у складу са планираним вредностима. 

У овој области у општини Мали Зворник није се спроводио овај документ јавне политике. 
3) Који су важећи прописи и документи јавних политика од значаја за промену која се предлаже и у чему се тај 

значај огледа? 

Стратегија пољопривреде и руралног развоја 2014-2024. године; 
План развоја општине Мали Зворник 2021 -2027. године; 
Документи јавних политика нижег ранга од Стратегије, који су важили до 2020. године; 
Национални програм за рурални развој 2018-2020. године;  
Национални програм пољопривредне политике 2018-2020. године. 

4) Да ли су уочени проблеми у области и на кога се они односе? Представити узроке и последице проблема. 

Уочени проблеми: 

 Депопулација ( миграције из села у градове – иностранство); 

 Старосна структура становништва; 

 Образовна структура становништва  (неинформисаност,конзервативан став, склоност традиционалној 

производњи, неинвентивност); 

 Hепостојање матичне пољопривредне службе; 

 Мали број корисника републичких субвенција; 

 Мали број регистрованих пољопривредних газдинстава; 

                                                           
25 "Службени гласник РС", број 8 од 8. фебруара 2019. 
 



 Компликоване и скупе административне процедуре (оснивање фирме, катастар, грађевинске и 

употребне дозволе); 

 Hеповерење у мере подршке републичких органа због краткорочности и недоследности; 

 Мале количине пољопривредне производње, смањење сточног фонда; 

 Недостајућа путне и комуналне инфраструктуре; 

 Уситњеност парцела; 

 Hедостатак складишних и прерадних капацитета; 

 Hедовољни резултати удружених пољопривредника у обједињавању набавке и пласмана 

пољопривредних производа; 

 Удаљеност од великих тржних центара; 

 Hедовољне активности на брендирању локалних производа, општине, региона; 

 Hизак ниво еколошке свести локалног становништва. 

5) Која промена се предлаже? 

Узимајући у обзир карактеристике уочених ослонаца руралног развоја, уважавајући све уочене слабости, а 

користећи идентификоване потенцијале - погодности, као и дефинисане опште циљеве руралног развоја, 

пројектни тим је одредио Приоритетне циљеве руралног развоја општине  Мали Зворник, а потом и мере 

којима се ти циљеви могу  постићи уз  коришћење расположивих ресурса, чиме се могу побољшати услови 

живота на руралном подручју, како би се становништво мотивисало да остане на тим просторима и развија 

их. Развојни правци пољопривреде и  руралног развоја односе се на унапређење руралне економије, коју 

чине осим примарне производње и друге привредне гране чије је обављање могуће у руралним срединама, 

а којима се значајно може побољшати финансијска ситуација становника руралних насеља. 

6) Да ли је промена заиста неопходна и у ком обиму? 

Промена јесте неопходна у обиму који дозвољава износ расположивих средстава у оквиру буџета JЛС. 

7) На које циљне групе ће утицати предложена промена?  

Утврдити и представити циљне групе на које ће промена имати непосредан, односно посредан утицај. 

Циљна група су: 

1. Пољопривредни произвођачи са територије општине 

2. Становништво у руралним подручјима 

3. Жене у руралним подручјима 

4. Млади у руралним подручјима. 

5. МСП у руралним подручјима и  

6. Становништво које се бави туризмом посебно руралним туризмом у ЈЛС.  

8) Да ли постоје важећи документи јавних политика којима би се могла остварити жељена промена и о којим 

документима се ради? 

Постоји План развоја Малог Зворника који препознаје потребу и развојни потенцијал пољопривреде и он је 

основ за даљу разраду Стретегије руралног развоја Малог Зворника.  

9) Да ли је промену могуће остварити применом важећих прописа? 

Промену није могуће остварити применом важећих прописа јер је управо Стратегија руралног развоја 

недостајући документ за даљу разраду циљева и мера у оквиру ове области. 

10) Квантитативно (нумерички, статистички) представити очекиване трендове у предметној области, уколико се 

одустане од интервенције (status quo). 

Уколико се одустане од интервенције наставиће се тренд депопулације и руралних насеља и општине у 

глобалу као и даље сиромашење РПГ. За очекивати је да се настави негативни тренд дат у анализи стања у 

оквиру Стратегије. 

11) Какво је искуство у остваривању оваквих промена у поређењу са искуством других држава, односно локалних 

самоуправа (ако је реч о јавној политици или акту локалне самоуправе)? 

Свака промена која је примењена у оквиру Стратегија појединачних локалних самоуправа је дала више 

позитивних резултата у средњем, а неке и у кратком року. 

 
 
 
 



 

ПРИЛОГ 3: Кључна питања за утврђивање циљева 
1) Због чега је неопходно постићи жељену промену на нивоу друштва?  

Развојни правци пољопривреде и  руралног развоја односе се на унапређење руралне    економије, коју 

чине осим примарне производње и друге привредне гране чије је обављање могуће у руралним 

срединама, а којима се значајно може побољшати финансијска ситуација становника руралних насеља. 

2) Шта се предметном променом жели постићи?  

Предметном променом се жели постићи:  

 Побољшање услова и квалитета живота у сеоским насељима општине Мали Зворник; 

 Специјализација пољопривредних газдинстава и повећање прихода и конкурентности 

пољопривредне производње; 

 Диверзификација прихода у руралним подручјима – Прихода од непољопривредних делатности 

; 

 Увођење органске производње и сакупљачке пољопривреде у складу са рационалним 

коришћењем природних ресурса. 

3) Да ли су општи и посебни циљеви усклађени са важећим документима јавних политика и постојећим 

правним оквиром, а пре свега са приоритетним циљевима Владе? 

Сви циљеви Стратегије, и показатељи су апсолутно усклађени са важећим кореспондирајућим 
документима јавних политика вишег нивоа као и са приоритетним циљевима Владе и ЈЛС. Они су 
дефинисани и оствариви у постојећем правном оквиру Р. Србије. Како су тренутно у изради Национални 
програм руралног развоја  и Национални програм пољопривредне политике, ова Стратегија је у складу 
са важећом Стратегијом пољопривреде и руралног развоја као и са Националним програмима који су 
важили до 2020. године. У колико буде потребе иста ће се ускладити са Националним програмима који 
су тренутно у изради, а по њиховом завршетку.  

4) На основу којих показатеља учинка ће бити могуће утврдити да ли је дошло до остваривања општих 

односно посебних циљева? 

 Испуњење општег циља руралног развоја општине Мали Зворник: повећање просечног дохотка 
пољопривредних газдинстава у општини Мали Зворник за 15% до 2027. године утврђиваће се на основу 
показатеља учинка на нивоу општег циља - Просечни годишњи доходак РПГ.  Индикатор је доступан у 
оквиру базе података РГЗ и ради се на бази вишегодишњих просека, а објављује се на нивоу ЈЛС. 
Испуњење остварења посебних циљева ће бити могуће утврђивати на основу следећих показатеља: 

              Показатељ учинка 1.1.:  Удео домаћинстава прикључених на водоводну мрежу 
Показатељ учинка 1.2:  Изградња и реконструкција путне мреже према сеоским насељима и у оквиру 
сеоских насеља  

       Показатељ учинка 2.1.: Повећање броја специјализованих газдинстава  
       Показатељ учинка 2.2.: Број РПГ регистрованих на носиоца млађег од 45 година старости  

              Показатељ учинка 2.3.: Број РПГ чији је носилац особа женског пола 
       Показатељ учинка 3.1.: Број РПГ регистрованих за рурални туризам 
       Показатељ учинка 3.2.: Број РПГ које остварују приходе од непољопривредних активности  

Показатељ учинка 4.1.: Број РПГ који су у конверзији или су сертификовани за органску    производњу  
       Показатељ учинка 4.2.: Број лица која имају дозволу за прикупљање шумских плодова. 
 

ПРИЛОГ 4: Кључна питања за идентификовање опција јавних политика 
1) Које релевантне опције (алтернативне мере, односно групе мера) за остварење циља су узете у 

разматрање? Да ли је разматрана „status quo” опција? 

Опција „status quo” је разматрана као опција која доводи до одлагања предузимања мера за пружање 
подршке руралном становништву и закључено је да уколико се одустане од интервенције наставља се тренд 
депопулације и руралних насеља и општине у глобалу као и даље сиромашење РПГ.  
2) Да ли су, поред регулаторних мера, идентификоване и друге опције за постизање жељене промене и 

анализирани њихови потенцијални ефекти? 

-  Нису идентификоване. 
3) Да ли су, поред рестриктивних мера (забране, ограничења, санкције и слично) испитане и подстицајне 

мере за постизање посебног циља? 



Рестриктивне мере нису идентификоване, већ су идентификоване искључиво подстицајне мере за 
постизање посебних циљева. 

4) Да ли су у оквиру разматраних опција идентификоване институционално управљачко организационе 

мере које је неопходно спровести да би се постигли посебни циљеви? 

Институционално управљачко организационе мере  које је неопходно спровести  идентификоване су и 
део су мера и акционог плана. Посебно у обучавању и информисању руралног становништва за оснивање 
туристичких газдинстава или МСП, затим континуирано информисање и помоћ код конкурса који су 
доступни од других донатора.  

5) Да ли се промена може постићи кроз спровођење информативно-едукативних мера? 

Да и налазе се у оквиру акционог плана.  Посебно у обучавању и информисању руралног становништва 
за оснивање туристичких газдинстава или МСП, затим континуирано информисање и помоћ код конкурса 
који су доступни од других донатора.  

6) Да ли циљне групе и друге заинтересоване стране из цивилног и приватног сектора могу да буду 

укључене у процес спровођења јавне политике, односно прописа или се проблем може решити 

искључиво интервенцијом јавног сектора? 

Циљне групе и друге заинтересоване стране из цивилног и приватног сектора укључене су у сам процес 
креирања Стратегије и свакако су један од битних партнера у процесу спровођења  Стратегије. 

7) Да ли постоје расположиви, односно потенцијални ресурси за спровођење идентификованих опција? 

Расположиви ресурси за спровођење идентификоване опције постоје.  
8) Која опција је изабрана за спровођење и на основу чега је процењено да ће се том опцијом постићи 

жељена промена и остварење утврђених циљева? 

Опција развоја области ослањајући се првенствено на мере и подстицаје ЈЛС, кроз поштовање 
специфичности и развојних шанси Малог Звонрика.  Опција развоја области пољопривреде и рураног 
развоја ослањајући се на мере централног нивоа власти и финансирање других донатора је мало 
вероватна услед ниског % РПГ која су се пријавила и добила овакву врсту помоћи. Информисањем и 
образовањем становништва и РПГ у наредном периоду ЈЛС ће се примаћи овој опцији и тиме обезбедити 
бољи положај и за себе и за своје рурално становништво.  

 

ПРИЛОГ 5: Кључна питања за анализу финансијских ефеката 
1) Какве ће ефекте изабранa опцијa имати на јавне приходе и расходе у средњем и дугом року? 

Изабрана опција ће имати позитивне ефекте на јавне приходе и расходе у средњем и дугом року. По 
питању расхода имаће ефекте у виду повећања улагања од 15 до 20% у односу на претходни период. 
Осим у случају заједничких улагања са Централним нивоом власти и другим донаторима – за развој 
руралне инфраструктуре где се очекују значајна улагања од стране парнтера.  
Са приходне стране уколико се мере реализују и дају очекивани резултат, буџетски приходи ће имати 
константан раст у дужем року а пре свега у делу пореза на приходе од зарада као и пореза на имовину. 

2) Да ли је финансијске ресурсе за спровођење изабране опције потребно обезбедити у буџету, или из 

других извора финансирања и којих? 

Да, потребно је обезбедити финансијске ресурсе и у оквиру буџета општине Мали Зворник али и из 
републичких извора, ЕУ приступних фондова и других извора. Оквирни износи дати су у оквиру Акционог 
плана по мерама и изворима.  

3) Како ће спровођење изабране опције утицати на међународне финансијске обавезе? 

Неће имати утицај на међународне финансијске обавезе. 
4) Колики су процењени трошкови увођења промена који проистичу из спровођења изабране опције 

(оснивање нових институција, реструктурирање постојећих институција и обука државних службеника) 

исказани у категоријама капиталних трошкова, текућих трошкова и зарада? 

Нема промена у трошковима у овим категоријама за спровођење изабране опције. 
5) Да ли је могуће финансирати расходе изабране опције кроз редистрибуцију постојећих средстава? 

Да, могуће је. 
6) Какви ће бити ефекти спровођења изабране опције на расходе других институција? 

Расходи других институција на централном нивоу планирани су кроз инфраструктурне пројекте на којима 
Мали Зворник учествује.  

 



ПРИЛОГ 6: Кључна питања за анализу економских ефеката 
1) Које трошкове и користи (материјалне и нематеријалне) ће изабрана опција проузроковати привреди, 

појединој грани, односно одређеној категорији привредних субјеката? 

Неће проузроковати додатне трошкове појединим гранама, односно одређеној категорији привредних 
субјеката. Напротив сви поменути ће због ове изабрене опције имати опште повећање прихода посебно 
у пољопивреди, МСП и туризму  

2) Да ли изабрана опција утиче на конкурентност привредних субјеката на домаћем и иностраном тржишту 

(укључујући и ефекте на конкурентност цена) и на који начин? 

Изабрана опција утиче на конкурентност привредних субјеката на домаћем и иностраном тржишту јер ће 
имати: 

a. мањи трошак капиталних улагања  

b. већи % додате вредности – прерађивачки капацитети  

c. већа препознатљивост производа на тржишту а самим тим и већу цену,  

d. пласирање пољопривредних производа кроз туристичку понуду 

e. већа специјализација РПГ  

f. смањење трошкова - удруживање приликом набавке и пласирања производа – 

 
3) Да ли изабране опције утичу на услове конкуренције и на који начин? 

Да, боље позиционирају производе руралне привреде на тржишту и пружају могућност за већу 
флексибилност цена и зараду по производу. 

4) Да ли изабрана опција утиче на трансфер технологије и/или примену техничко-технолошких, 

организационих и пословних иновација и на који начин? 

Да. Значајнијим и усемренијим субвенционисањем капиталних улагања у пољопривреду омогућава се 
лакши приступ новим технологијама и знањима потребним за њихову примену. 

5) Да ли изабрана опција утиче на друштвено богатство и његову расподелу и на који начин? 

Да, изабрана опција утиче на друштвено богатство јер омогућава да се исто очува и увећа уз правичнију 
расподелу између урбаних и руралних делова општине.  

6) Какве ће ефекте изабрана опција имати на квалитет и статус радне снаге (права, обавезе и одговорности), 

као и права, обавезе и одговорности послодаваца? 

Изабрана опција ће имати позитивне и подстицајне ефекте на квалитет и статус радне снаге посебно на 
права жена и младих у руралним подручијма кроз мере које су управо њима намењене.  

 

ПРИЛОГ 7: Кључна питања за анализу ефеката на друштво 
1) Колике трошкове и користи (материјалне и нематеријалне) ће изабрана опција проузроковати 

грађанима? 

Изабрана опција неће имати утицаје на повећање трошкова грађана док ће имати значајне позитивне 
ефекте на приходе и општи стандард грађана нарочито у руралним срединама. 

2) Да ли ће ефекти реализације изабране опције штетно утицати на неку специфичну групу популације и да 

ли ће то негативно утицати на успешно спровођење те опције, као и које мере треба предузети да би се 

ови ризици свели на минимум? 

Нема негативних ефеката изабране опције на специфичне популационе групе. Специвичне популационе 
групе -жене и млади у оквиру Стратегије препознати су као носиоци развоја и установљене су мере 
намењене управо овим групама.  

3) На које друштвене групе, а посебно на које осетљиве друштвене групе, би утицале мере изабранe опцијe 

и како би се тај утицај огледао (пре свега на сиромашне и социјално искључене појединце и групе, као 

што су особе са инвалидитетом, деца, млади, жене, старији преко 65 година, припадници ромске 

националне мањине, необразовани, незапослени, избегла и интерно расељена лица и становништво 

руралних средина и друге осетљиве друштвене групе)? 

Изабране опције имају заштитне и развојне ефекте на осетљиве друштвене групе. Овај позитивни утицај 
је посебно обрађен и квантификован у Стратегији. Специвичне популационе групе -жене и млади у 
оквиру Стратегије препознати су као носиоци развоја и установљене су мере намењене управо овим 
групама.  

4) Да ли би и на који начин изабранa опцијa утицалa на тржиште рада и запошљавање, као и на услове за 

рад (нпр. Промене у стопама запослености, отпуштање технолошких вишкова, укинута или 



новоформирана радна места, постојећа права и обавезе радника, потребе за преквалификацијама или 

додатним обукама које намеће тржиште рада, родну равноправност, рањиве групе и облике њиховог 

запошљавања и слично)? 

Да, изабрана опција би позитивно утицала и на тржиште рада и на услове и на запошљавање без 
отпуштања, дискриминације већ искључиво афирмативно. 

5) Да ли изабране опције омогућавају равноправан третман, или доводе до директне или индиректне 

дискриминације различитих категорија лица (нпр. На основу националне припадности, етничког 

порекла, језика, пола, родног идентитета, инвалидитета, старосне доби, сексуалне оријентације, брачног 

статуса или других личних својстава)? 

Изабране опције омогућавају и подстичу равноправан третман и тежњу као равноправном третману свих 
категорија лица. 

6) Да ли би изабрана опција могла да утиче на цене роба и услуга и животни стандард становништва, на 

који начин и у којем обиму? 

Да, изабрана опција би утицала на смањење општег нивоа цена кроз смањење издатака за капиталне 
инвестиције произвођача у селима, смањење директних трошкова производње и смањење транспортних 
трошкова али и подиже општи животни стандард на територији општине а нарочито у руралним 
деловима кроз уређену инфраструктуру и повећане приходе РПГ и руралних домаћинстава. 

7) Да ли би се реализацијом изабраних опција позитивно утицало на промену социјалне ситуације у неком 

одређеном региону или округу и на који начин? 

Да, релизацијом изабраних опција би се позитивно утицало на промену социјалне ситуације у округу 
коме припада општина Мали Зворник. 

8) Да ли би се реализацијом изабране опције утицало на промене у финансирању, квалитету или 

доступности система социјалне заштите, здравственог система или система образовања, посебно у 

смислу једнаког приступа услугама и правима за осетљиве групе и на који начин? 

Улагања у руралну инфрсаструктуру доприносе већој доступности свих горе наведених услуга руралном 
становништву а већи приходи РПГ аутоматски значе већи реални износ пореза односно могућност 
издвајања за социјалну заштиту, здравствени систем и образовање за све али нарочито осетљиве групе.  

 

ПРИЛОГ 8: Кључна питања за анализу ефеката на животну средину 
1) Да ли изабрана опција утиче и у којем обиму утиче на животну средину, укључујући ефекте на квалитет 

воде, ваздуха и земљишта, квалитет хране, урбану екологију и управљање отпадом, сировине, енергетску 

ефикасност и обновљиве изворе енергије? 

Утиче позитивно у великом обиму. 
2) Да ли изабрана опција утиче на квалитет и структуру екосистема, укључујући и интегритет и 

биодиверзитет екосистема, као и флору и фауну? 

Утиче позитивно у великом обиму. 
3) Да ли изабрана опција утиче на здравље људи? 

Утиче позитивно у великом обиму. 
4) Да ли изабрана опција представља ризик по животну средину и здравље људи и да ли се допунским 

мерама може утицати на смањење тих ризика? 

Не, изабрана опција не представља ризик по животну средину и здравље људи јер је оријентисана на 
здраву и органску пољопривреду и уређење инфраструктуре кроз изградњу система водовода и 
канализације. 

5) Да ли изабрана опција утиче на заштиту и коришћење земљишта у складу са прописима који уређују 

предметну област? 

Да, утиче на заштиту и коришћење земљишта позитивно и у потпуности са у складу са прописима који 
уређују ову област. 
 

ПРИЛОГ 9: Кључна питања за анализу управљачких ефеката 
1) Да ли се изабраном опцијом уводе организационе, управљачке или институционалне промене и које 

су то промене? 

Не, нема промена тог типа. 



2) Да ли постојећа јавна управа има капацитет за спровођење изабране опције (укључујући и квалитет и 

квантитет расположивих капацитета) и да ли је потребно предузети одређене мере за побољшање тих 

капацитета? 

Да, постојећа јавна управа има капацитет за спровођење изабране опције. Да, потребна је додатна 
едукација и стално усавршавање људских и изградња институционалних капацитета. 

3) Да ли је за реализацију изабране опције било потребно извршити реструктурирање постојећег државног 

органа, односно другог субјекта јавног сектора (нпр. проширење, укидање, промене 

функција/хијерархије, унапређење техничких и људских капацитета и сл.) и у којем временском периоду 

је то потребно спровести? 

Да, потребно је додатно кадровско ојачавање локалне самоуправе. 
4) Да ли је изабрана опција у сагласности са важећим прописима, међународним споразумима и усвојеним 

документима јавних политика? 

Да, изабрана опција у потпуности је у сагласности са важећим прописима, међународним споразумима 
и усвојеним документима јавних политика. 

5) Да ли изабрана опција утиче на владавину права и безбедност? 

Да, утиче на општу безбедност становништва нарочито у делу саобраћајне, здравствене и економске 
сигурности становништва. 

6) Да ли изабрана опција утиче на одговорност и транспарентност рада јавне управе и на који начин? 

Да, изабрана опција утиче позитивно на на одговорност и транспарентност рада јавне управе и на који 
начин јер ће се мере јавно објављивати, јавно спроводити путем конкурса и јавно ће се мерити и 
презентовати резултати односно остварење индикатора. 

7) Које додатне мере треба спровести и колико времена ће бити потребно да се спроведе изабрана опција 

и обезбеди њено касније доследно спровођење, односно њена одрживост? 

Мере су дефинисане у оквиру Стратегије а временски период је период важења усвојене стратегије. 
 

ПРИЛОГ 10: Кључна питања за анализу ризика 
1) Да ли је за спровођење изабране опције обезбеђена подршка свих кључних заинтересованих страна и 

циљних група? Да ли је спровођење изабране опције приоритет за доносиоце одлука у наредном 

периоду (Народну скупштину, Владу, државне органе и слично)? 

Да, јесте за спровођење изабране опције обезбеђена подршка свих кључних заинтересованих страна и 
циљних група путемјавних расправа и презентација целог процеса израде и доношења документа. 

2) Да ли су обезбеђена финансијска средства за спровођење изабране опције? Да ли је за спровођење 

изабране опције обезбеђено довољно времена за спровођење поступка јавне набавке уколико је она 

потребна? 

Да јесу и биће. Време је у оквирима важења стратегије. 
3) Да ли постоји још неки ризик за спровођење изабране опције? 

Постоји, ризик за спровођење је драстична друштвено политичка промена односно несигурност и 
примарни ризик – недостатак и немогућност обезбеђења предвиђених средстава. 



Координација, управљање и извештавање о спровођењу стратегије руралног 
развоја  
 

У циљу ефикаснијег система управљања и координације, како на политичком тако на административном и 
оперативном нивоу, Стратегија Руралног разовја општине успоставља Координациони тим за праћење 
спровођења, управљање и извештавање о спровођењу Стратегије.  
У циљу успешне реализације постављених циљева и осигурања одрживости процеса, евидентирана је 
неопходност дефинисања следећих задатака које ће обављати чланови Координационог тима за праћење 
спровођења, управљање и извештавње о спровођењу Стратегије: 

– Праћење спровођења Стратегије подразумева редовно прикупљање података о спровођењу 
активности утврђених у акционим планом у односу на планирану динамику и анализу остварености 
циљева и спровођења мера како би се оценио напредак или мапирали ризици који захтевају да се 
активности прилагоде и донесу правовремене одлуке да би се постигли предвиђени резултати. 
Праћење спровођења и извештавање о резултатима спровођења Стратегије врши се у складу са чл. 43. 
и 46. ЗПС и подзаконским актима којима је уређена обавезна садржина извештаја, начин на који се 
извештава и координира прикупљање података и др. 

– Имајући у виду да је Стратегија кровни документ јавне политике за област пољопривреде и руралоног 
развоја који се даље дефинишу кроз годишње програме и кроз Акциони план за спровођење Стратегије, 
праћење се заснива на праћењу спровођења не само Акционог плана Стратегије већ и спровођења свих 
у хијерархији нижих докумената.   

Идентификовање механизама за спровођење мера  
Механизми за спровођење мера Стратегије за рурални развој општине Мали Звонрик су дефинисани у оквиру 
Акционог плана који је саставни део овог документа. Поред сваке мере дефинисане су активности које воде 
њеном спровођењу, као и одговорне институције, партнери, показатељи резултата, извори провере и рокови 
реализације. За индентификоване мере дефинисани су и правни акти и други документи потребни за 
спровођење исте.   

Одређивање начина оцене постигнутих резултата и начина извештавања о 
резултатима  
ЗПС чланом 19. прописује обавезне елементе и садржину акционих планова, а то су утврђени општи и посебни 
циљеви, мере и активности, институција носилац и партнери. Рок за завршетак предвиђених мера и активности, 
потребна средства за спровођење мера, извори финансирања за обезбеђена средства, показатељи учинака на 
нивоу мера; информације о прописима које треба донети, односно изменити како би се спровеле утврђене мере. 
У том смислу је већ обезбеђена структура која омогућава извештавање на основу резултата. Примена тог 
приступа подразумева да је већина елемената стратегије и акционих планова утврђена на нивоу резултата, тј. на 
нивоу мера по терминологији ЗПС, уз одређене мерљиве показатеље и ресурсе потребне за њихово спровођење. 
 
На основу методологије извештавање о спровођењу Стратегије ради се 120 дана по истеку сваке треће године 
и 6 месеци по истеку Стратегије.  
Садржина извештаја о резултатима спровођења документа јавних политика утврђена је чланом 70. став 2. Уредбе 
о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају 
појединачних докумената јавних политика: Такође, биће у наредном периоду утврђен кроз Јединствени 
информациони систем. Структуром ЈИС-а одређени су и обрасци за прикупљање података који се добијају из 
Стратегије а затим податке убацују у ЈИС за појединачну меру/активност/показатељ.  
Методологија која се примењује кроз ЈИС примењена је за прикупљање и обраду података. Уз Стратегију и 
Ацкиони план дат је предлог годишње табеле за евалуацију спровођења Акционог плана и Стратегије који се 
налази у прилогу.  
 

 



Информације о резултатима спроведених консултација 
 
Процес консултација у изради Стратегије руралног развоја општине Мали Зворник текао је путем Партнерског 
форума. У оквиру парнтерског форума нашли су се представници Месних заједница, пољопривредне стручне 
службе, представници руралног становништва, удружења пчелара, носиоци регистрованих пољопривредних 
газдинстава и представници установа општине. У оквиру консултативног процеса нацрт радног материјала 
Стратегије био је доступан на https://malizvornik.ls.gov.rs/planska-dokumenta-opstine-mali-zvornik/strategija-
ruralnog-razvoja-opstine-mali-zvornik-za-period-od-2022-do-2026-godine/ а 26.11.2021. године одржано је и 
представљање истог. Партнерски форум је отворио председник општине Мали Зворник Зоран Јевтић, 
присуствовали су и чланови Координационог тима, консултант Јелена Чубрило Вранац као и 31 пресдтавник 
заинтересованих страна за израду Стратегије.  
На састанку су представљени планови и пројекти општине за наредни период затим су заједнички дефинисани 
проблеми који се тичу руралног развоја општине, презентована су досадашња улагања општине у рурални развој 
као и анализа тренутног стања. Учесници су се сложили са анализом тренутног стања и поткрепили исту са 
додатним информацијама, након чега је консултанткиња представила предлог приоритетних циљева Страгегије 
руралног развоја: 
 
Циљ 1.  Побољшање услова и квалитета живота у сеоксим насељима општине Мали Зворник за 15% до краја 
2026. године 
Циљ 2. Специјализација пољопривредних газдинстава и повећање прихода и конкурентности пољопривредне 
производње за 15% до краја 2026. године 
Циљ 3.  Диверзификација прихода у руралним подручјима – Приходи од непољопривредних деланости повећани 
су за 20% до краја 2026. године 
Циљ 4. Повећање учешћа осетљивих група (младих до 40 година у руралним подручјима и жена) као носиоца 
пољопривредних газдинстава за 15% до краја 2026. године 
Циљ 5. Увођење органске производње и сакупљачке пољопривреде у складу са рационалним коришћењем 
природних ресурса 
Циљеви и мере су  представљене партнерском форуму након чега је отворена дискусија.  
Председник општине Мали Зворник изложио је планове у вези са свим предложеним мерама, изградња 
канализације, водоводне мреже, 35 км локалних путева, као и могућност и потребу уређења откупног места и -
или пијаце. Овом приликом наглашен је проблем у нестабилном снабдевању електричном енергијом појединих 
делова општине али је он у надлежности електро дистрибуције не општине. Инфраструктурна опремања 
локалних села често прате проблеми нерешених имовинских односа те је то представљено као потенцијална али 
премостива препрека бржем спровођењу предложених мера.  
Носиоци РПГ и представници села изнели су своја виђења да села имају потенцијал за бављење пољопривредом, 
руралним туризмом, али нема водоводну мрежу ни наводњавање,  затим је указано на проблем набавке вучне 
стоке због нагиба терена. Постављено је  и питање откупних места и пијаца, што је такође један од проблема ове 
општине, кооперативе су ретке и треба их подстицати, а недавно  су две нове задруге (за малине и пчеларство) 
добиле бесповратна средства од стране Министарства за село, изнесени су и други проблеми везани за набавку 
и замену расходовае механизације, за недовољну информисаност о доступним конкурсима ван општинских, али 
и велико интересовање и задовољство са општинским конкурисма.  
Посебна пажња је поклоњена теми руралног туризма. Општина Мали Зворник има регистровано 21 домаћинство 
које се бави руралним туризмом. Будући да је ово општина са изузетно добрим условима и за ову грану, то би 
требао бити један од циљева ове стратегије (што и јесте Циљ 3.  Диверзификација прихода у руралним 
подручјима – Приходи од непољопривредних деланости повећани су за 20% до краја 2026. године). 
На партнерском форуму разматрано је да ли Циљ 4. Повећање учешћа осетљивих група (младих до 40 година у 
руралним подручјима и жена) као носиоца пољопривредних газдинстава за 15% до краја 2026. године треба да 
буде самосталан или да буде у оквиру Циља 2. као мера за младе и жене носиоце пољопривредних газдинстава, 
након консултација Тим за координацију заједно са констултанткињом донеће одлуку о овом методолошком 
питању.  
По оцени пољопривредника, за сада су најсигурније субвенције које им пружа сама општина, али је потребно 
направити помак приликом привлачења и других средстава који су на располагању РПГ посебно од стране 
Министарства пољопривреде, шумарства и пољопривреде. Потребно је удруживање али је веома високо 
међусобно неповерење, мала газдинства немају сопствене прерадне капацитете и имају мале складишне 
просторе. Иако ПСС редовно организује обуке и информативне скупове за пољопривреднике потребно је на још 

https://malizvornik.ls.gov.rs/planska-dokumenta-opstine-mali-zvornik/strategija-ruralnog-razvoja-opstine-mali-zvornik-za-period-od-2022-do-2026-godine/
https://malizvornik.ls.gov.rs/planska-dokumenta-opstine-mali-zvornik/strategija-ruralnog-razvoja-opstine-mali-zvornik-za-period-od-2022-do-2026-godine/


бољи начин обавештавати пољопривреднике и становнике сеоских насеља о могућностима за развој и о 
трендовима у појединим областима, посебно у областима руралног туризма, прераде и новинама по гранама 
пољопривреде.  
На крају парнтерског форума донет је закључак да се Циљ 4 уврсти као мера у оквиру циља 2 и да се у том правцу 
настави са израдом даљег документа Стратегије. Сви учесници и остали заинтересовани током процеса израде 
Стратегије могу да оставе своја питања предлоге и коментаре Координационом тиму за израду Стратегије.  
 
Након израде финалног нацрта текста Стратегије руралног развоја општине Мали Зворник иста је дата на јавну 
расправу која ће у складу са законским оквиром и Статутом општине трајати минимум 15 дана. Извештај са јавне 
расправе део је прилога Стратегије.  



 

Процена финансијских средстава и финансијског ефекта  
 
Саставни део Стратегије руралног развоја је Акциони план за њено спровођење. Акциони план садржи разрађене 
мере и активности које доприносе остваривању посебних циљева Стратегије укључујући и процену трошкова, 
односно средстава потребних за њихово спровођење. Утврђивање трошкова Акционог плана за спровођење 
Стратегије рађено је у складу са реалним трошковима,  вредношћу уговорених или пројектима у најави, као и 
улагањима у ову област у претходном периоду. 
Износ предвиђених средстава у многоме зависи од спровођења пројеката и планова централног нивоа власти 
попут  Зеленог плана Министарства за заштиту животне средине у оквиру кога је планирана изградња 
канализационог система за 11 насељених места општине Мали Зворник, као и других пројеката које општина 
ради у сарадњи са другим институцијама.  
 
Укупан износ средстава за реализацију мера и оставаривање циљева Стратегије руралног развоја општине Мали 
Зворник за период 2022-2027. године планиран је на нивоу 3.925.000.000 динара. Средства у износу од 
640.500.000 планирана су из буџета општине,  док су средства у износу 3.284.500.00 планирана из осталих извора. 
 

Табела 19. Процењена финансијска средства за остваривање циљева и реализацију мера Стратегије 
руралног развоја општине Мали Зворник за период 2022-2027. година 
 

Процењена финансијска средства за остваривање циљева и реализацију мера Стратегије руралног развоја 
општине Мали Зворник за период 2022-2027. година 

Процењена 
финансијска 
средства 

Продењена 
средства из 
Буџет 
општине 

Средства из 
осталих 
извора 

Посебан 
циљ 1 

Побољшање услова и квалитета живота у сеоксим насељима општине Мали Зворник за 15% до 
краја 2027. године 

3,685,000,000.00 490,000,000.00 3,195,000,000.00 

Мера 1.1. Реконструкција дотрајале водоводне мреже и изградња недостајуће 70,000,000.00 60,000,000.00 10,000,000.00 

Мера 1.2. Реконструкција и изградња путне мреже ка сеоским насељима и у оквиру сеоских насеља 310,000,000.00 260,000,000.00 50,000,000.00 

Мера 1.3. Изградња канализационе мреже у оквиру сеоских насеља 3,300,000,000.00 165,000,000.00 3,135,000,000.00 

Мера 1.4. Изградња и опремање откупног места за пољопривредне производе 5,000,000.00 5,000,000.00 0 

Посебан 
циљ 2 

Специјализација пољопривредних газдинстава, повећање прихода и конкурентности 
пољопривредне производње за 15% до 2027. године 

172,000,000.00 116,500,000.00 55,500,000.00 

Мера 2.1. Подстицаји за специјализацију и унапређење конкурентности пољопривредних газдинстава 75,000,000.00 75,000,000.00 0 

Мера 2.2. Подстицаји за прераду, складиштење и додатну вредност пољопивредним производима 15,000,000.00 15,000,000.00 0 

Мера 2.3. Унапређење инфомисаности и саветодавне услуге на РПГ 2,000,000.00 1,500,000.00 500,000.00 

Мера 2.4. Подстицаји за удруживање и заједнички наступ 50,000,000.00 15,000,000.00 35,000,000.00 

Мера 2.5. Подстицаји за жене и младе носиоце РПГ 30,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 

Посебан 
циљ 3 

Диверзификација прихода у руралним подручјима – Приходи од непољопривредних деланости 
повећани су за 20% до краја 2027. године. 

61,500,000.00 30,500,000.00 31,000,000.00 

Мера.3.1. Подстицаји за развој руралног туризма 30,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 

Мера 3.2. Подстицаји за развој МСП у сеоским насељима 30,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 

Меера 3.3. Унапређење инфомисаности и обука везана за непољопривредне делатности 1,500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 

Посебан 
циљ 4 

Увођење органске и сакупљачке пољопривреде са рационалним коришћењем природних 
ресурса 

6,500,000.00 3,500,000.00 3,000,000.00 

Мера 4.1. Подстицаји за органску и производњу у конвеерзији 6,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 

Мера4.2. Подстицаји за сакупљачку пољопривреду 500,000.00 500,000.00 - 

Укупно 3,925,000,000.00 640,500,000.00 3,284,500,000.00 

 
Укупно планирано годишње оптерећење буџета износи 128.100.000 динара, што представља реалан износ 
улагања у област пољопривреде и руралног развоја на годишњем нивоу и не угрожава финансиску стабилност 
општине.  



 

Акциони план  

Акционим планом предвиђене су конкретне мере које ће се предузети ради обезбеђења услова да се циљеви 
Стратегије реализују, одређени су носиоци и партнери за спровођење тих мера, као и рокови и средства за 
њихово спровођење. Акциони план за период 2022-2027. године је одштампан уз ову стратегију и чини њен 
саставни део а налази се у прилогу исте.  

Завршни део  
 
За реализацију стратегије није потребно доносити измене правног оквира. Приликом планирања годишњих 
Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја исте планирати,  
доносити и реализовати у складу са Стратегијом руралног развоја општине Мали Зворник. Инфраструктурне 
пројекте у руралном развоју планирати у односу на Стратегију.  
 


