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Рад у руралном подручју истовремено представља велико задовољсто, 

гарантује динамичност и рад на терену, обавезује велику одговорност и 

потребу за сталним усавршавањем.  

Да пођемо од почекта само концепт „рурално“ може се посмтратрати са 

више различитих аспеката. Према Бранку Милићу треба се држати пре 

свега концепта руралног подручја а самим тим и развоја а не дефиниције 

типа да је рурално све изван градских зидина. Мени је лично не замислимо 

раздвајати рурално од урбаног. Са просторног концепта у руралном се 

подручју више производи храна, са социоекономског аспекта „мањи су 

приходи“ и сматрају се подручја где је основна делатност пољопривреда 

док се са домеграфског апекта су слабије насељена подручја.  

Већ и самам покушају дефинисања концепта видимо различите апекте, 

мултисекторски приступ. Тако смо и током вишегодишњег рада у 

руралном развоју града Сремска Митровица као и потенцијалне  локалне 

акциониј групи Срем+ се држали основних  ЛЕАДЕР принципа, 

мултисектог приступа и сталног усавршавања. 

На терену смо пристутни од 2010 године током којих смо се упонали са 

подручјем, проблематиком, и кроз различите програме и фондове смо се 

трудили да дамо свој допринос корисницима на терену. 

Покрајински секретаријат за пољопривреду шумарство и водопривреду је 

препознао наше активности и подржа развој потенцијалне локалне 

акционе групе Срем + са петсо хиљада динара крајем 2014 године. 

 

 



ИПАРД  

 

ИПАРД је компонента која се односи на рурални развој. Намењена је 

земљама кандидатима са циљем припреме за имплементацију и 

управљање Заједничком пољопривредном политиком ЕУ. Саставни је део 

ИПА-е односно његова В компонента – рурални развој. Кроз процес 

коришћења ове компоненте земље кандидати за чланство у ЕУ припремају 

се за коришћење средстава из Европског пољопривредног фонда за 

рурални развој (Еуропеан Агрицултурал Фунд фор Рурал Девелопмент- 

ЕАФРД). 

 

Европска комисија је 14. 03. 2014. године, усвојила нови буџетски 

седмогодишњи период финансирања реформи економског, друштвеног и 

политичког преображаја. Уредба ИПА ИИ је употпуњена Заједничком 

имплементационом уредбом (ЦИП) која је скуп правила и процедура за 

све спољашње инструменте деловања. Уместо досадашње поделе на пет 

компоненти, уводи се секторски приступ по областима. У односу на 

претходни програм, постоје одређене кључне разлике у смислу, да све 

земље кориснице могу аплицирати за финансијску подршку у оквиру свих 

пет области. Такође, наводи се 14 могућност коришћења стимулативних 

подстицаја за кориснице које остваре најбољи резултат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEADER / ЛЕАДЕР 

LEADER “Links between actions for the development of the rural economy”, 

представља иницијативу Еуропске заједнице за мобилизирање и 

спровођење руралног развоја у руралним заједницама кроз локална 

партнерства јавног и приватног сектора (“Локалне акционе групе”). 

Посебност ЛЕАДЕР пројеката је наглашавање потреба локланог 

становништва . Искуство је показало да може довести до праве измене у 

дневном животу људи у руралним крајевима. 

ЛЕАДЕР се почео спроводити 1991. и од тада је донео руралним 

заједницама у ЕУ алате за активно укључивање у креирање њихове 

будућности, охрабрујући учешће на локалном нивоу у креирању и 

спровођењу Стратегија одрживог развоја. До данас, чланица Еуропске 

уније спроводе ЛЕАДЕР програма и у складу с њиме оснивају Локални 

Акционе групе – ЛАГ-ове. 

ЛЕАДЕР подстиче социо-економске актере да раде заједно, производе 

добра и проводе услуге које генеришу додату вредност у развоју локалног 

подручја. Приступ базиран на специфичности простора и на приступу 

“одозодо”, укључујући локалну заједницу и стварање додатне вредности 

локалним ресурсима, постепено се показао као нов начин стварања 

могућности запошљавања и подстицања развоја предузетништва у 

руралним крајевима. 

ЛЕАДЕР концепт 

Имајући у виду различитост европских руралних подручја, дошло се до 

тога да развојне стратегије могу бити ефикасније и делотворније ако се о 

њима одлучује на локалном нивоу од стране локалних учесника. ЛЕАДЕР 

говори о томе како, а не што треба радити. Темељи се на начелима која се 

требају уважавати не појединачно, већ као целина, јер само се на тај начин 

постижу дугорочни ефекти на динамику руралних подручја и њихов 

капацитет за решавање сопствених проблема. 

 

 

 



Принципи ЛЕАДЕР приступа су 

1. Одрживи рурални развој – развој који се заснива на очувању и развоју 

еколошког, људског, социјалног и стваралачког / производног капитала 

2. Приступ заснован на особеностима подручја – рурална подручја су 

слична, али опет, свако има своје посебности; њих треба узети у обзир 

приликом планирања будућности, јер су оне темељ квалитетног развоја 

сваког појединог подручја 

3. Покретање заједница које касне у укључивању у развојне процесе – има 

заједница којима треба подршка како би се укључиле у развојне процесе. 

Такве заједнице треба препознати и посветити им посебну пажњу ради 

њиховог правовременог укључивања 

4. Приступ одоздо према горе – без укључивања јавности, данашњи развој 

није могућ. Зато је потребно широко укључивање свих расположивих 

снага у локалним заједницама како би се богатством идеја и могућих 

решења постигао што квалитетнији развој 

5. Развој локалних партнерства у приступима и деловању – у данашње 

време, уситњене иницијативе често су унапред осуђене на пропаст, 

недостаје им снага, уверљивост и поверење. Стога је развој партнерских 

односа и културне сарадње од изузетне важности 

6. Умрежавање и сарадња – повезивање, синергијско деловање у развојним 

процесима, размена знања и искустава, у данашњој модерној Европи, па 

тако и у Хрватској од кључне су важности 

7. Интегрални приступ – секторска подељеност чест је узрок проблемима у 

развоју 

8. Иновативност – традиција је свакако темељ одржива руралног развоја, 

али су иновације нужне како би се традиционалне вредности представиле 

на нов и тржишно конкурентан начин 

9. Локално финансирање и управљање пројектима – изузетно је важно да 

активности на локалном нивоу буду и финансиране из локалних буџета. 

Познајући ситуацију у Хрватској знамо да то није једноставно, али макар и 

мали подстицај из локалног буџета значи потврду веродостојности 

локалних пројеката. 



ЛАГ СРЕМ +  

 

 

 

 

Ппдручје пбухваћенп СРР рурална зпна града  Сремска Митрпвица 

Брпј месних заједница 23 

Брпј катастарских ппштина 23 

Брпј насељених места 25 

Ппвршина 743,58 km2 

Насеље са највећпм и 
најмаопм ппвршинпм 

Лаћарак 8,53km2 
Бешенпвачки Проавпр 0,21km2 

Брпј дпмаћинстава (2011) 27 535 

Насеље са највећим и 
најмаоим брпјем 
дпмаћинстава (2011) 

Лаћарак 3 302 
Бешенпвачки Проавпр 36 

Брпј станпвника (2011) 37493 

Руралнп насеље са највећим 
и најмаоим брпјем  
станпвника (2011) 

Лаћарак 10 931 
Бешенпвачки Проавпр 83 

Густина насељенпсти  
( стан./km2) 

104,7 

Брпј чланпва пп дпмаћинству 2,89 

Апсплутни пад станпвништва 
2002/2011. 

6 129 

Брпј заппслених/брпј 
незаппслених (2013) 

15 902/7 094 

Климатски услпви Умеренп кпнтинентална клима, са средопм 
гпдишопм температурпм пд 10,8˚С  

Главне привредне гране Дпминантна ппљппривреда уз прерађивачку, 
фармацеутску, металну, прпизвпдоу 
електрпнике, аутпмпбилске индустрије и 
прпизвпдоу папирне амбалаже 

Најзначајније културнп – 
истпријске знаменитпсти 

Калварија, Легет, Мала страна – преистпријске 
насепбине, Сирмијум са целпкупнпм културнп -  
истпријскпм баштинпм, архитектура из дпба 
Аустрпугарске мпнархије и фрушкпгпрски 
манастири   

Прирпдне вреднпсти Наципнални парк Фрушка гпра, река Сава, 12 
прирпдних дпбара и  Специјални резерват 
прирпде Засавица 

Типични прпизвпди ппдручја Сремски кулен, фрушкпгпрски липпв мед, 
сремски сир, традиципналнп кулинарствп 



 

 

 

 

ВИЗИЈА ПАРТНЕРСТВА 

„ Уједначен рурални развој, заснован на одрживој пољопривредној 

производњи уз поштовањe просторних, социјалних, економских и 

еколошких интереса садашњих и будућих генерација. 

Средина пријатна за живот, перспективна, привлачна за улагања, са 

диверсификованом економијом  која омогућава раст запослености и све 

бољи стандард својим становницима. 

Квалитетна туристичка понуда, утемељена на природном и 

културно-историјском наслеђу. 

Рурално подручје са здравим, образованим и задовољним 

становништвом, способним за прилагођавање променама уз очување 

традиционалних вредности. 

Рурални развој Града Сремска Митровица  има подршку јаке мреже 

партнерства, грађана, локалне самоуправе, државе и невладиних 

субјеката, као и побољшану регионалну сарадњу и координацију.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Законска основа  и овкир Стратегије и партнерства 

Најважнији акти којима се регулише област развоја руралних подручја су Закон о пољопривреди и 

руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и Национални програм 

руралног развоја: 

• Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“ бр. 41/2009) 

Циљ Закона о пољопривреди и руралном развоју је да се систематизују и дефинишу циљеви 

пољопривредне политике и устроји систем коришћења и расподеле државних подстицаја. Ови циљеви 

су предуслов за успостављање стандарда ЕУ у области пољопривреде. Закон уређује циљеве 

пољопривредне политике и начин њеног остваривања, врсте подстицаја и услове за остваривање права 

на подстицаје, Регистар пољопривредних газдинстава и евидентирање и извештавање у пољопривреди, с 

тим што су ступањем на снагу Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени 

гласник РС“ бр. 10/2013) престале да важе одредбе које се односе на подстицаје и коришћење постицаја. 

• Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“ бр. 

10/2013) 

Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју уређује врсте подстицаја, начин коришћења 

подстицаја, Регистар подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, као и услове за остваривање права 

на подстицаје у пољопривреди и руралном развоју. Овим Законом утврђене су три врсте подстицаја: 

директна плаћања, подстицаји мерама руралног развоја и посебни подстицаји. 

• Национални план руралног развоја 

План укључује следеће приоритете и циљеве: предузимљива рурална Србија, конкурентска 

пољопривреда, унапређена екологија, напредне и свеобухватне заједнице. 

 Поред наведених докумената и закона значајно је поменути и: Закон о регионалном развоју 

(„Службени гласник РС“ бр. 51/2009 и 30/2010), Закон о сточарству („Службени гласник РС“ бр. 

41/2009), Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ бр. 62/06, 65/08 и 41/09), Закон о 

претварању друштвене својине на пољопривредном земљишту у друге облике својине („Службени 

гласник РС“ бр. 49/92 и 54/96), Закон о обављању саветодавних и стручних послова у области 

пољопривреде („Службени гласник РС“ бр. 30/10), Закон о органској производњи („Службени гласник 

РС“ бр. 30/10), Закон о безбедности хране („Службени гласник РС“ бр. 41/09), Закон о добробити 

животиња („Службени гласник РС“ бр. 41/09), Закон о здрављу биља („Службени гласник РС“ бр. 41/09) 

и Закон о јавним складиштима за пољопривредне производе („Службени гласник РС“ бр. 41/09) итд. 

1.2. ЕУ политика руралног развоја 

 Политика руралног развоја има приоритетно место у развојној политици Европске уније. 

Пољопривреда је витална делатност за све земље чланице Европске уније. У руралним областима живи 

56% становништва на 91% укупне територије. Европска унија се определила за свестрани аграрни и 

рурални развој, путем модернизације пољопривредне производње и прераде, како би се повећала 

продуктивност, квалитет, економичност, конкурентност и диверсификација производње и производа, 

развила органска производња, афирмисао мултифункционални и интегрални развој руралних средина, 

побољшао животни стандард становништва у руралним областима, очували природни ресурси и 

животна средина. 

 Заједничка агроекономска, агроеколошка и рурална политика, донела је значајне позитивне 

ефекте у стабилности производње и тржишта аграрних производа, пораста прихода произвођача, 

сигурности у снабдевању, независности од увоза и повећања извоза, свестраног руралног развоја и 

заштите животне средине.  



 Европска политика за рурални развој обезбеђује низ мера, које се односе на економски 

еколошки, културолошки и социолошки развој друштва. 

 Основни циљеви руралног развоја су: 

• Изједначавање квалитета живота у руралним и урбаним подручјима; 

• Задржавање становништва у руралним подручјима; 

• Стварање услова за повратак становништва из урбаних у руралне средине; 

• Повећање конкурентности  пољопривредне производње у циљу стварања већег дохотка; 

• Подршка свим економским, еколошким и друштвеним активностима локалног становништа; 

 У оквиру актуелних мера подршке руралном развоју, нагласак је на LEADER програму, у 

оквиру кога се реализују пројекти засновани  на узајамном препознавању и заступању интереса и циљева 

локалних акционих група (ЛАГ). 

 IPARD је компонента која се односи на рурални развој. Намењена је земљама кандидатима са 

циљем припреме за имплементацију и управљање Заједничком пољопривредном политиком ЕУ. 

Саставни је део IPA-е односно његова V компонента – рурални развој. Кроз процес коришћења ове 

компоненте земље кандидати за чланство у ЕУ припремају се за коришћење средстава из Европског 

пољопривредног фонда за рурални развој (European Agricultural Fund for Rural Development- EAFRD). 

 Европска комисија је 14. 03. 2014. године, усвојила нови буџетски седмогодишњи период 

финансирања реформи економског, друштвеног и политичког преображаја. Уредба IPA II је употпуњена 

Заједничком имплементационом уредбом (CIP) која је скуп правила и процедура за све спољашње 

инструменте деловања. Уместо досадашње поделе на пет компоненти, уводи се секторски приступ по 

областима. У односу на претходни програм, постоје одређене кључне разлике у смислу, да све земље 

кориснице могу аплицирати за финансијску подршку у оквиру свих пет области. Такође, наводи се 

могућност коришћења стимулативних подстицаја за кориснице које остваре најбољи резултат.  

1.1 Кратак преглед/резиме ЛСРР-а   

1.1.1 Потреба за доношењем ЛСРР-а  и стварање партнерства, 

Подручје Града Сремска Митровица, традиционално се везује за интензивну пољопривредну 

производњу. У периоду од  шездесетих до осамдесетих година, прошлог века, интензивирана је 

прерађивачка производња. Осамдесетих и деведесетих година, на подручју Града Сремска Митровица, 

тада општине, радиле су Сремска млекара, Шећерана, Корн продукт, Митрос, Митросрем, Матроз, 

Провамин и Пинки. Уз Пољопривредни институт „Др Петар Дрезгић“ (данас Пољопривредну стручну 

службу Сремска Митровица) представљали су кључну карику у развоју региона.  

 Деведесетих година, током периода санкција и инфлације и након две хиљадите, уз неуспешне 

приватизације, овај кључни сектор нестаје са тржишта. Истовремено и други гиганти се гасе, расте 

незапосленост. Паралелно са тим, долази до смањења броја сточног фонда, застаревања механизације, 

гашења газдинстава и до депопулације села. 

 Праћењем броја становника кроз пописе, уочавамо тенденцију смањења популације, броја 

домаћинстава, чланова по домаћинству, младих у сеоским подручјима. 

   



Територија Града Сремска Митровица била је  традиционално везана за  пољопривредно-

индустријску делатност. Становништво није било припремљено за крах економије и део је мигрирао, а 

део се окренуо приватном бизнису. Дошло је до експанзије предузетништва, али је тај сектор током 

година показао изузетну нестабилност. Транзиција је захтевала велику флексибилност за коју 

предузетници, мала и средња предузећа, нису имали довољно потенцијала. 

 Неопходност креирања стратешког документа, уочава се кроз анализу потенцијала региона  и 

потреба становништва. Територија Града Сремска Митровица има повољан геостратешки положај и 

велике потенцијале за развој  интензивне, екстензивне и органске пољопривреде. Налази се на раскршћу 

путева, у умерено - континенталним климатским условима са могућностима финализације примарних 

производа. Природна добра од изузетног значаја су, Специјални резерват природе Засавица, Национални 

парк Фрушка гора и река Сава, који последњих десет година имају тенденцију повећања броја туриста. 

Град Сремска Митровица је препознатљив по бројним брендовима почев од Сирмијума, Засавице, 

Сремског кулена до многобројних манифестација као што су: Срем фолк фест, Коло Срема, Фестивал 

беседништва „Sirmium lux verbi – Сирмијум свестлост речи“, Фестивал гудача, Бостанијада, Котлићијада 

итд. 

 Постоји тенденција удруживања пољопривредних произвођача у удружења (куленџија, сточара, 

овчара, млекара, свињара, пчелара, воћара и повртара) и задруге али изостаје финализација производа. 

Повећан је број туриста уз недовољне смештајне капацитете. Изражена је депопулација села као и 

недовољне културне, спортске и друге активности у руралним подручјима. Према подацима Националне 

службе за запошљавање на територији Града Сремска Митровица има 7 225 (фебруар 2014) 

незапослених.  

 Интегралним приступом анализе стања, идентификације проблема, валоризације могућности и 

ограничења, указује се на потребу израде развојног документа руралног подручја.   

1.1.2 Главни подаци везани за дефинисано подручје, број становника, општине укључене у рад, кључни 

појмови везани за потребе, визију, приоритете и циљеве; кратак опис будућих планова за развој ЛСРР-

а/партнерства) 

Подручје Града Сремска Митровица, броји 79 773 становника на површини од 762km2. Густина 

насељености износи 104,7 становника по km2. У урбаном делу подручја живи 47,1% становника, док у 

руралном 52,9%. Рурално подручје партнерства, као и већина руралних региона у Србији, има тренд 

смањења броја становника услед миграције становништва у градове и негативне стопе природног 

прираштаја. 

Сходно правилнику за овај позив, који икључује територију града осносно насеље Сремска Митровица,   

за даљи рад и анализу подаци ће се односи искључиво на рурално продучје  односно  47 % становништва 

које насељава рурално подручје, 

Графикон бр.1: Удео руралног и урбаног становништва 

Града Сремака Митровица 

 



Мере којима се осигурава јавност планирања ЛСРР-а  (1-3 стране) 

1.2.1 Кратак опис основних мера којима се осигурава јавност развоја партнерства и израде ЛСРР-а, 

укључујући и: 

Сам процес стварања партнества подражумева 3 фазе : 

Фаза 1 која је урађена на пројекту ЛЕАДЕР ИНИЦИЈАТИВЕ СРБИЈЕ   

Фаза 2 која је урађена током реализације пројекта Израда Стратеигије руралног развоја  

Фаза 3 која је у току и има за циљ приоритеризацију пројеката који ће се реализовати током следеже и 

наредних година, унапређање капациетта партнерства, подизање капацитета и информисаности о 

ЛЕАДЕРу, ИПАРДу и могућностима финансирања пројекта.  

Јавност развоја партнерства и израде Стратегије руралног развоја Града Сремска Митровица, 

обезбеђена је формирањем  радних група за четири приоритетне области развоја. Дефинисани су 

следећи стратешки циљеви: пољопривреда, туризам, инфраструктура и социјална политика. Урађена је 

анализа заинтересованих страна, њихова идентификација и груписање.  

 У процесу израде Стратегије руралног развоја примењује се LEADER приступ, који 

подразумева да је неопходно да становништво које живи, ради и делује у руралним областима, 

идентификује приоритете и предложи пројекте који су од значаја за те области. Принципи за 

остваривање пуног потенцијала LEADER приступа су: локалне стратегије руралног развоја 

територијално специфичне, локална јавно-приватна партнерства, приступ одоздо на горе, мулти-

секторски приступ, иновација, сарадња и умрежавање. Како би се у потпуности остварила додата 

вредност, најбитније је да се свих седам принципа примењују као део LEADER приступа. Из тог разлога 

су радне групе састављене од представника приватног, цивилног и јавног сектора. Удео приватног 

сектора износи 23%, цивилног 35% и јавног сектора 42%.  Сви они на одређен и утврђен начин 

учествују, доприносе, утичу или имају интерес у пружању услуга крајњим корисницима. Сваком радном 

групом координира  представник Агенције за рурални развој Града Сремска Митровица.  

 Током израде Стратегије одржано је осам састанака, у Градској кући, са активним учешћем свих 

радних група. 

• Уводни састанак, на којем су чланови  радних група упознати са методологијом израде 

стратегије и принципима LEADER приступа, одржао је представник Регионалне развојне агенције Срем.  

•  Први састанак: Тема је била израда SWOT анализе постојећег стања (strengths/снаге, 

weaknesses/слабости, opportunities/шансе и threats/претње;  

• Други састанак: Тема је била детаљна SWOT анализа и учесницима је дат упитник о 

проблемима  руралног подручја и становништва;  

• Трећи састанак: Тема је била верификација обједињеног SWOT-а и израда визије руралног 

развоја, уз анализу проблема руралног становништва; 

• Четврти састанак: Усвојена је визија руралног развоја и одржана је презентација представника 

РРА Срем о принципима стратешког планирања, постављања општих и специфичних циљева и израде 

акционог плана; 

•  Пети састанак: Тема је била израда стратешког акционог плана, презентовање развојних 

потреба различитих заинтересованих страна и њихово уобличавање у стратешке циљеве, мере и 

програме;  



• Шести састанак: Урађена је финализација акционог плана и учесници су упознати са 

потенцијалним партнерством; 

• Седми састанак: Учесницима је представљена радна верзија Стратегије; 

• Осми састанак радних група: Тема је била финализација Стратегије и представљање драфт 

верзије Стратегије руралног развоја Града Сремска Митровица.  

 На основу предлога добијених на радионицама и  у комуникацији са тимовима у периоду између 

радионица, припремани су релевантни делови Стратегије. У Стратегију су укључени и предлози 

добијени током јавног увида.  

Одговарајући програми реализације, дефинисани су у складу са циљевима, а реализацијом више 

циљева, унапређује се стање у одређеној приоритетној групи. Извршена је анализа доступне литературе, 

истраживачких радова, стратешких докумената који се односе на рурални развој у Србији, Европи и 

региону. 

Током израде овог документа – припреме документације за аплицирање урађен је одређен број 

састанака на којима је договорено да се до краја године, подигне капацитет партнерства, уради 

приритеризација пројекта, проширир партнерство и група за планирње, ураде пројектни предлози и ради 

на испуњавању циљеве из стратегије. 

. Партнерство   

2.1 Кратак преглед развоја партнерства  

2.1.1 Процес стварања партнерства, 

Креирање Стратегије руралног развоја Града Сремска Митровица, уговорено је потписивањем 

уговора о финансирању пројекта између Града Сремска Митровица и Покрајинског секретаријата за 

међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Након потписивања уговора о финансирању пројекта – 

израда Стратегије руралног развоја Града Сремска Митровица између Града Сремска Митровица и 

Покрајинског секретаријатa за међурегионалну сарадњу  и локалну самоуправу, приступило се изради 

Стратегије. 

Пројектни тим је, у складу са досадашњим активностима везаним за рурални развој, формирао 

потенцијалне заинтересоване стране и координаторе радних група. На првом састанку са радним 

групама формализована је група за планирања која је спровела креирање стратешког документа. 

Јавност развоја партнерства и израде Стратегије руралног развоја Града Сремска Митровица, 

обезбеђена је формирањем  радних група за четири приоритетне области развоја. Дефинисани су 

следећи стратешки циљеви: пољопривреда, туризам, инфраструктура и социјална политика. Урађена је 

анализа заинтересованих страна, њихова идентификација и груписање.  

 У процесу израде Стратегије руралног развоја примењује се LEADER приступ, који 

подразумева да је неопходно да становништво које живи, ради и делује у руралним областима, 

идентификује приоритете и предложи пројекте који су од значаја за те области. Принципи за 

остваривање пуног потенцијала LEADER приступа су: локалне стратегије руралног развоја 

територијално специфичне, локална јавно-приватна партнерства, приступ одоздо на горе, мулти-

секторски приступ, иновација, сарадња и умрежавање. Како би се у потпуности остварила додата 

вредност, најбитније је да се свих седам принципа примењују као део LEADER приступа. Из тог разлога 

су радне групе састављене од представника приватног, цивилног и јавног сектора. Удео приватног 

сектора износи 23%, цивилног 35% и јавног сектора 42%.  Сви они на одређен и утврђен начин 

учествују, доприносе, утичу или имају интерес у пружању услуга крајњим корисницима. Сваком радном 

групом координира  представник Агенције за рурални развој Града Сремска Митровица.  



2.1.2 Како је формирана Група за планирање ЛСРР-а, и 

Током прехотнодних година рада на процесу постоје кључни партнери као што су били 

Агромрежа, Градска управа за пољопривреду, Пољорпивредна стручна служба СМ, Кластер Свети 

димитрије , Покрет горана Сремска Митровица. Други партири су се мељали сходно интересовању, 

политичком утицају, током финалне изрде стратегије нисмо регистовали парнтерство услед очекивања 

уредбе Министарства и најактивније организаицје односно представници добили су место у 

партнерству. Усаглашавањем жења и потребе као и посвећености раду на стратегији, уоште руралном 

развоју продручја током попуњавања овог обрасца изабрани су представниси групе за планирање ЛСРР 

и то су  

 Марко Цвијановић представник РЦ Сова – лице које је кроз прехтодно године изнео 

идеју руралног развоја кроз Агромрежу , УПП Срем, рурални центар Срем, фацилитирао на узради 

партнерства пЛАГ Срем и  Стратегије руралног раувоја, РЦ Сова је предззела улогу Агромреза на 

територији Срема (УГ Агромрежа је регистровано у БГ) 

Миленко Весковић – председник удружења пчелара Фрушке горе које од самог оснивања ради 

на кластеризацији  пчелара и пчеларских производа, 

Владимир Настовић – начелник управе за пољопривреду који је допринео са својим тимом 

успоставњасу одрешених удружења, анализи стања и креирању конкретних мера развоја које се 

спроводе (конкуси, програми развоја пољопривреде) 

ПСС – од самом оснивања центра за рурални развој  пужа пуно подшку и делује на територији 

ЛАГа у саветодавним пословима, снажан партнест, стручна иституција без које овај процес не би био 

могућ 

Агенција за рурлни развој – током рада на Стратегији подугнут је капацитет самих запослених, 

лагано псотају сервис корисницима и граду, кроз овај процес доћи ће до поптине оптимацаје ресорса и 

потенцијала саме агенције, Укратко настали услед истакнут потреба у фази један  на пређашњем, раду 

партнерства у требало би да у наредном перидоу уз РЦ сову буду мотор покретар развоја подручја 

Никола Никшић кроз кластер Свети димитрије је током израде пЛАГа Срем плус веома 

успесђно одржавао учешће цивилног и приватног сектора у оквиру АБДА програм Сталне радне групе 

за рурални развој. Целокупан процес смо курлисаи исуњавањм веће сада једног од циљева стратегије 

добијањем гранта од стане АДБА пројекета у области унапрешење туристичке инфраструктуре,  

Покрет горана Сремска Митровица инсититуција која се бави заштитом живонте средине и 

управња СРП засавицом,  дуго смо размишњали да ли радитие два партнерства јер капацитет Засавице је 

итекако велик али услед интееглраности подручја улазак представника покрета горана у групу за 

планирање довешће до јачања позиција у областима бренрирања туризма и екологије 

Две младе организације из ориватног сектора Пчеларска задруга и Занаткса радња произишле су 

из удржења куленџија и пчелара као следећи корак ка бољем пословању и позиционирању на тржишту, 

представљају резутлат рада претходних актера и смер којим желимо да увезујемо кориснике руралног 

развоја. 

2.1.3 Изазови и тешкоће у анимацији партнерства 

Одржавање радионица, анимирање учесника и добијање повратне информације, представљали 

су тешкоће у процесу стварања партнерства и изради стратешког документа. Развијање локалног 

стратешког документа у периоду израде националног и покрајинског стратешког оквира, представљало 

је велики изазов. 



 Нацрт Стратегије руралног развоја Републике Србије подржава LEADER приступ, у оквиру 

којег су територије градова изузете у креирању територијалних партнерстава. У претходном периоду 

потенцијална локална акциона група Срем+ се простирала на целокупној територији Града Сремска 

Митровица. У циљу усаглашавања са смерницама Нацрта стратегије предлаже се креирање партерства 

изузев урбане зоне . потенцијално може представљати проблем услед  одређног броја РПГ које су 

регистроване на територију урбане зоне . 

Ангажовање локалних партнера у изради ЛСРР-а   

Табелом број два представљени су кључни партнери у изради Стратегије руралног развоја. 

Активно су учествовали, кроз четири формиране радне групе, приликом идентификације проблема, 

израде визије, програма, мера развоја и приликом анализе кључних докумената и планова институција из 

којих долазе.  

Табела бр. 2: Идентификовани актери потребни за развој СРР разврстани по секторима 

Јавни сектор Приватни сектор Цивилни сектор 

14 представника 8 представника 12 представника 

Пољопривредна стручна служба Сремска 

Митровица, Градска управа за 

пољопривреду, Туристичка организација 

Града Сремска Митровица, Градско веће, 

Завод за заштиту споменика културе, ЈП 

,,Дирекција за изградњу Града Сремска 

Митровица“, Центар за културу 

,,Сирмијумарт“, Градска управа за 

урбанизам, комуналне и инспекцијске 

послове, ЈКП „Водовод“, ЈП ,,Срем гас“, 

Канцеларија за младе, Центар за 

социјални рад ,,Сава“, Градска управа за 

здравствену, социјалну и заштиту 

животне средине, АРРСМ 

Агротим + доо, Храна 

продукт доо, Етно кућа 

„Мајка Ангелина“, 

„Панонија аграр ММ“, 

Домаћинство „Чикић“ , 

Кластер „Свети 

Димитрије“, Етно здање 

,,Змај од Ноћаја“, 

Пчеларска задруга 

,,Honey and marketing“ 

Удружење пчелара ,,Фрушка 

гора“, Удружење сточара 

,,Срем“, Удружење воћара 

,,Фрушкогорци“, НВО ,,Агро 

мрежа“ (Рурални центар 

Сова),  Удружење овчара и 

козара ,,Сирмиjум“, Европски 

покрет у Србији, Покрет 

горана, Удружење СМ 

ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР, 

Удружење  ,,Сремски кулен“, 

удружење за помоћ особама са 

Даун синдромом Сремска 

Митровица, Центар за 

економско унапређење Рома, 

Удружење ЦДП 

 

2.2.4 Ангажовање мањина, жена, младих и/или других маргинализованих/угрожених 

друштвених група,  
 

Вулнерабилне групе у руралним подручјима суочавају се са низом озбиљних препрека у приступу 

важним социјалним услугама, што утиче на услове живота, и спречава их да развију своје потенцијале, 

на основу којих могу активније допринети развоју своје заједнице. Како бисмо остварили одржив и 

инклузиван рурални развој у Граду Сремска Митровица, потребно је створити социјалну кохезију у 

сеоским насељима и квалитетне услове живота. Овакав приступ проблему потребан је  да бисмо 

свеобухватно планирали рурални развој на више нивоа и активирали  различите актере. Сходно томе, 

приликом израде стратешког документа, једна од четири радне групе бавила се социјалном политиком. 

У радну групу социјална политика били су укључени: јавни сектор и невладине организације, које се 

баве тематиком угрожених група становништва. Учествовали су представници Центра за социјални рад 

„Сава“, Градска управа за здравствену, социјалну и заштиту животне средине, Канцеларија за младе и 

представници НВО сектора.  

 



2.2.5 Унапређење учешћа локалних актера током процеса изградње партнерства 

Kључне тачке у развоју партнерства и писању стратешког документа јесу састанци, током којих 

се добијају инпути свих партнера радне групе и доносе закључци које група одобрава. За поједине 

области изостали су адекватни актери радних група који су идентификовани и накнадно укључивани у 

процес. У циљу унапређења учешћа локалних актера на састанцима радних група и подизања нивоа  

транспарентности, вршено је оглашавање путем локалних електронских и штампаних медија и  група на 

друштвеним мрежама. Учесници су били у интерактивној комуникацији са координатором радне групе и 

у периоду између састанaка могли су да дају коментаре и сугестије.  

Приликом анализе заинтересованих страна и SWOT-а, идентификована је потреба 

пољопривредника за удруживањем. Подржане су предложене иницијативе, што је резултирало 

стварањем нових удружења.  

 2.3 Постојећи капацитети партнерства  2.3.1 Предности партнерства, 

Партерство, односно актери из партнества већ дужи низ година заједно сарађују, планирају 

спровдеи реализују пројекте из обасти руралног развоја, пољопривреде и заштите животне средине, 

Ангажовањем кључних актера унапређених су капацитете и релаизоване су одређене потребе корисника 

у руралног подручју. У анексу један је листа одобрених пројеката током фазе ппрејкта креирање пЛАГа 

СРЕМ+  

2.3.2 Постојећа организација (функције итд. ако су релевантне), 

Марко Цвијановић Фацилитатор, Слободан Симић координатор за заштити животне средине  

Миленко весковић / Никола Никшић  кластиризација у руралном развоју, Бранислав Јаношевић 

– координтор за брендирање  

2.3.3 Знања и капацитети кључних партнера,  

Сви чланови тима за планирање су прошли бројне обуке из релевантих области, са 

вишегодишњим радним искуством у областима које представљају у партнерству.  

2.3.4 Административни, просторни и други капацитети 

Партнерство на раполагању има просторије администратвиних одностни организација из тима 

за планирање са  простором за организацију састанака, вођење записника фотодокументовање,м 

делимично пружање услуга 

2.4 Партнерства и развојне потребе стратегије  

2.4.1 Слабости партнерства и изазови са којима се оно суочава (укључујући и опис области 

категоризованих као неповољних за пољопривреду, ако је то релевантно), 

Ауди видео опрема за презентовање, затим упозанвање свих партенра  мин једног по насељеном 

месту са принцимпима партнртва о релеватности и битности уклључивања у процес, оснаживање мин по 

једне организације по територији месне канцеларије / насељенг места ради пружања сервисних услуга  

2.4.2 Изазови у погледу даљег развоја стратегије локалног развоја, / Унапређење 

Управо поменуто из претходног става да током наредне године успемо реализовати неколико 

мин  пројеката којима ћемо решити поменуте проблеме 

Комуникативност, уједначеност материјом, пројектни менаџмент (никада на одмет) јанви 

наступ и фондраисинг Стратегија локалног развоја  (27 – 48 страна) 



 3.1 Подручје и његове границе (1-2 стране) 

3.1.1 Локација 

Локација територијалног партнерства подрудара се са тертироријом града Сремска Митровица 

односно само његовом руралном зоном,  На простору уочавају се три природне целине, односно зоне, 

које непосредно утичу на валоризацију потенцијала, функционалну и просторну организацију: 

планинска зона, сремско-равничарска и мачванско- равничарска зона. 

Простор који обухвата северни део Града Сремска Митровица, односно планинска зона, 

простире се на деловима Фрушке горе, од самог гребена спуштајући се обронцима до сремско-

равничарког дела Града Сремска Митровица. Заузима површину од 238,55km2, на којима се налази десет 

сеоских насеља: Стара Бингула, Дивош, Чалма, Шишатовац, Лежимир, Манђелос, Гргуревци, Шуљам, 

Бешеновачки Прњавор и Бешеново. У овој зони се задржавају све особине простора у коме доминирају 

активности везане за природни и културно-историјски потенцијал (пољопривреда, лов, туризам, 

рекреација), али и све друге активности (комуналне, индустријске, саобраћајне) значајне за постојећа 

насеља. На овом простору се налази део Националног парка Фрушка гора, као огромни потенцијал 

развоја укупног простора. Будући развој овог простора, захтева очување његовог еколошког карактера, 

елемената природног предела и културног пејзажа, кроз економске активности које неће угрозити  

основни карактер и особине простора.  

Сремско-равничарска зона обухвата средишњи део Града Сремска Митровица и простире се од 

обронака Фрушке горе до реке Саве. Заузима површину од 401,23km2, градско насеље Сремска 

Митровица, насељено место Лаћарак и седам сеоских  насеља: Мартинци, Кузмин, Босут, Сремска Рача, 

Шашинци, Велики Радинци и Јарак. Зона је оријентисана око коридора 10 и има наглашен производно-

комерцијални карактер, осим у граничном широком делу у коме доминира пољопривреда. 

 

Мачванско-равничарска зона обухвата јужни, мачвански део Града Сремска Митровица, 

површину од 121,73km2, насељено место Мачванска Митровица и шест сеоских насеља: Засавица I и 

Засавица II, Равње, Раденковић, Ноћај и Салаш Ноћајски. У зони треба да се развијају све особине 

простора у коме доминирају активности везане за природни и туристички потенцијал (пољопривреда, 

риболовство, туризам, рекреација, водени саобраћај).  

3.1.2 Природне, географске и административне границе 

Природне градинице на северу Национални парк Фрушка гора, кроз средиште река Сава и на 

југу СРП Засавица. Дуж реке саве спушта се посавски део Сремске равнице до теритоје општине Шид. 

Административно ЛАГ се налази на територији града Сремска Митрповица. 

 

3,2 Кључне особине подручја потенцијалне локалне акционе групе  

3.2.1 Физичко-географске особине, 

Територија партнерства Срем + се налази у северозападном делу Србије и југозападном делу 

Војводине, на контакту три различите морфолошке целине: сремске равнице, мачванске равнице и 

фрушкогорског побрђа. Простире се по јужном ободу сремске лесне терасе и алувијалној равни реке 

Саве, на просечној надморској висини од 82m. ЛАГ  има повољне климатске услове. Према географском 

положају лежи у области умерено-континенталне климе, која се одликује топлим и сушним летима, 

умереним зимама и кишним прелазним добима, са просечном годишњом температуром 10,8 степени 

Целзијуса, са посебним специфичностима за фрушкогорски део, равничарски део уз реку Саву и 

мачвански део.   



3.2.2 Историја и култура, 

Данашња Сремска Митровица датира још из античког доба, када је носила назив Сирмијум. 

Град је кроз историју мењао, како своје име, тако и своју физиономију. Од древног илирско-келтског 

насеља, античког града и престонице, преко оријенталне паланке са минаретима, граничарског места и 

трговачког центра, до савременог индустријског града какав је данас.  

Првобитно насеље које је постојало на територији данашњег града насељавали су староседеоци 

Илири и одомаћени Келти. Назив Сирмијум, тачније Сирмус, јавља се у IV веку пре нове ере. 

Претпоставља се да потиче од имена трибалског краља Сира.  Доласком Римљана на ове просторе у I 

веку пре нове ере, насеље постаје војно утврђење. Град убрзо стиче изузетан војнички и стратешки 

значај. Током периода тетрархије, Сирмијум је био престоница Римског царства са Миланом, Римом и 

Никомедијом.  Најпознатији историчар IV века, Амијан Марцелин  назвао је Сирмијум  славном и 

многољудном мајком градова. У Сирмијуму и околини рођени су бројни римски цареви Хереније, 

Хостилијан, Деције Трајан, Клаудије II, Квинтил, Аурелијан, Проб, Mаксимилијан, Констанције II и 

Грацијан. Утицај хришћана, чији је број био све већи, упркос прогонима, одиграо је важну улогу у 

историји овог града. Хришћански светац Димитрије, погубљен је 304. године а град ће, касније, по њему 

добити име. 

У XII веку, на темељима срушеног Сирмијума, Краљевина Угарска подиже град под називом 

Civitas Sancti Demetrii - Град Светог Димитрија, по заштитнику града Светом Димитрију. У периоду од 

XVI до XVIII века, град под османлијском влашћу, носи назив Шехер-Митровица, а 1718. постаје део 

Хабзбуршке монархије - Mitrovitz.  

Крајем XIX века, Сремска Митровица добија статус слободног краљевског града. Први 

градоначелник је био Ћира Пл. Милекић.  Тридесетих година XX века, добија префикс Сремска, због 

географског положаја. За време окупације, у Другом светском рату, Срем улази у састав Независне 

државе Хрватске и носи назив Хрватска Митровица. После ослобођења, од 1944. до данас,  град нови 

назив Сремска Митровица. 

Град Сремска Митровица има богату вековну традицију архитектонске, историјске и културне 

вредности. Култура једног народа као и њен будући развој, зависи од могућности и воље, како да се 

сачувају мисли, идеје, догађаји, обичаји али и културна добра из прошлости у изворном садржају, 

намени и стању. Познати становници Града Сремска Митровица и они рођени у њему, били су: Иларион 

Руварац (историчар и свештеник), Милан Јовановић Батут (лекар), Методије (словенски просветитељ), 

Константин Велики (римски император), Васо Чубриловић (академик), Милева Марић-Ајнштајн 

(научник), Вељко Петровић (књижевник), Игњат Јунг (археолог), Мирко Петровић (књижевник), Петар 

Краљ (глумац), Петар Кранчевић (композитор) и многи други. 

3.2.3 Природно и изграђено окружење, 

Савремена Сремска Митровица, смештена је на подручју који су некада насељавали различити 

преисторијски народи и културе чији су корени скривени у периоду почетка организованог људског 

друштва на подручју Срема. Анализирајући услове, који су довели до насељавања праисторијских 

народа на ову територију, пре свега морамо да поменемо реку Саву, која протиче кроз Град Сремска 

Митровица, а дуж које су смештени локалитети Калварија, Легет и Мала страна. Река је нудила 

могућност да се снабдеју храном, али и контакт и комуникацију са суседима. Шира и ужа околина 

Сремске Митровице представља равницу, погодну за узгој житарица и развој пољопривреде. 

Нашироко је познато, да је Срем богат барама, старачама и мртвајама. Природно богатсво 

представља и река Сава, која чини његову јужну границу према посавској Србији. Сремски предео 

оплемењују и хидроакумулације, које су настале преграђивањем фрушкогорских потока или 

експлоатацијом руда. Једно од тих акумулација, јесте Бели камен. Природно окружење обухвата, 



пространу равницу која се спушта са планинских обронака Фрушке горе, Резерват природе Засавицу са 

флором, фауном, аутентичним мочварним подручјем, са високим међународним степеном заштите. 

Изграђено окружење су уређена излетишта на Фрушкој гори, градске плаже на реци Сави, 

визиторски центар и ауто-камп, насеље у Резервату Засавица. Инфраструктурно су опремљени за пријем 

туриста и угодан боравак у природи. 

У току је реализација пројекта успостављања Регионалне бициклистичке руте Срем (од границе 

са Републиком Хрватском, преко Националног парка Фрушка гора, до спајања са међународном рутом 

EURO VELO 6). Циљ је унапређење социо-економске ситуације сремског региона, развојем одрживог 

циклотуризма као предуслова за развој туристичког сектора.  

3.2.4 Особине које подручје потенцијалне локалне акционе групе разликују од других 

(укључујући опис области класификованих као неповољних за пољопривреду, ако је то релевантно), 

Почетак културно-историјског наслеђа које одликује Сремску Митровицу, као један од 

најстаријих градова у Србији, са почетком живота на данашњој територији, крије се у тами млађег 

каменог доба, пре седам хиљада година. За собом је култура свих пролазећих народа на територији 

Града Сремска Митровица оставила богатство музеја, галерија, остатке споменика. Мешање различитих 

народа, донело је спајање обичаја, традиције и културе, који Сремску Митровицу издвајају од осталих 

градова у Србији. 

Фрушка гора је проглашена Националним парком 1960. године у циљу побољшања трајне 

заштите. Подручје активне заштите обухвата 25 525ha. Фрушка гора је богата шумама храста, букве, 

липе, граба и другог дрвећа, са преко 50 заштићених биљних врста. На планини такође постоје и бројна 

археолошка налазишта из доба неолита, бакарног, бронзаног и римског доба као и седамнаест манастира 

насталих у периоду од краја XV до XVIII века, са богатим ризницама, библиотекама и фрескама.  

Територија Војводине припада великој европској геотермалној зони која има повољне услове за 

истраживање и коришћење геотермалне енергије. Користили су их и стари Римљани а касније и Турци. 

У периоду између два рата доживљава процват, када је избушено највише бунара, у Срему 54.  

У непосредној близини Сремске Митровице, 15km удаљен, налази се Специјални резерват 

природе Засавица. Резерват је мочварни и водени екосистем са фрагментима  поплавних ливада и шума, 

уз две реке, Засавицу и притоку Батар. Укупна површина Резервата је 1 850ha, а 675ha спада у прву 

категорију заштите. Питома река Засавица, омогућила је опстанак и развој разноврсном биљном и 

животињском свету. Како би тај свет био очуван у будућности, Засавица и њено приобаље, налази се под 

заштитом државе од 1997. године, као природно добро и категорија од изузетног значаја. Овде се могу 

срести аутохтоне врсте домаћих животиња као што су: подолско говече, свиња мангулица, даброви и 

највећа фарма магараца у овом делу Европе као и низ других атракција, које поседује Специјални 

резерват природе. 

Река Сава има велики међународни значај. Осим тога, њена долина, представља главну везу 

Балканског полуострва са европским подручјем западно од њега.  

Посебно наглашавамо, континуирани рад на унапређењу руралног развоја од оснивања Градске 

управе за пољопривреду па до Агенције за рурални развој Града Сремска Митровица. Иницијатива 

цивилног и приватног сектора за унапређење руралног подручја има подршку локалне самоуправе, 

колико је у њеном домену. 

 

 

 



3.2.5 Становништво, број општина, број насеља, територија, 

Сремска Митровица је градско насеље, седиште Града Сремска Митровица и заузима површину 

од 762km2.  Према последњем попису из 2011. има 79 773 становника, са просечном густином 

насељености 104,7 становника на km2.  Град Сремска Митровица чине три насељена места: Сремска 

Митровица, Лаћарак на левој и Мачванска Митровица на десној обали реке Саве, као и 23 сеоска 

насеља. Сремска Митровица је југоисточно са Мачвом повезана са два моста, пешачким и теретним. 

Пољопривредна површина заузима 74,2% укупне површина Града Сремска Митровица, односно 

простире се на 56 527ha. 

Табела бр.3: Списак насеља 

Редни 

број 

Насељено место Број становника Површина 

насеља (km
2
) 

1. Бешеновачки Прњавор 83 0,21 

2. Бешеново 845 0,88 

3. Босут 985 1,33 

4. Велики Радинци 1 428 1,39 

5. Гргуревци 1 104 1,05 

6. Дивош 1 361 2,12 

7. Засавица I 731 1,37 

8. Засавица II 611 0,85 

9. Јарак 2 043 2,60 

10. Кузмин 2 989 3,20 

11. Лаћарак 10 622 8,53 

12. Лежимир 686 0,97 

13. Манђелос 1 305 1,27 

14. Мартинци 3 058 4,02 

15. Мачванска Митровица 3 873 3,16 

16. Ноћај 1 870 2,78 

17. Равње 1 196 2,18 

18. Раденковић 962 1,34 

19. Салаш Ноћајски 1 743 1,87 

20. Сремска Митровица 37 586 18,42 

21. Сремска Рача 638 1,53 

22. Стара Бингула 161 0,69 

23. Чалма 1 440 1,46 

24. Шашинци 1 615 2,83 

25. Шишатовац 208 0, 32 

26. Шуљам 630 0, 97 

Извор: Завод за статистику, (2011) 

 

3.2.6 Основни привредни сектори и гране,  

Треба напоменту да је партнество односно привреда партнесрва искључиво наслоњена на привреду и 

развој Града Сремска Митровица па се преклапа са тим и то у следећем. Становништво руралног 

подрућја уколико се на бави пољопривредном ради у урабаној зони / или урбанизованој зони на селу. Су 

овом делу апликације говоримо о свеокупатним потнцијмама махом урбане зоне. Која је у средишту 

ЛАГа у  и дирекнот утичне на економску добит становништва са територије, 



Територија ЛАГа захваљујући свом географском положају, карактеришу велике површине које 

представљају обрадиво пољопривредно земљиште високог квалитета. Поред развијене пољопривреде, 

доминантне гране привреде су: прерађивачка индустрија, метална, фармацеутска производња, 

производња из области електронике, аутомобилске индустрије као и производња папирне амбалаже. 

Последња деценија, уз  процес приватизације, обележена  је настанком великог броја нових предузећа у 

готово свим областима привредне делатности. Захваљујући добро опремљеним индустријским зонама 

„Jezero“ - 24, „Sever 1“ - 45 i „Sever 2“ - 15hа,  

 Најзначајнија предузећа на територији града су: „Coоper Standard“, „Metalfer Steel Mill“, 

„Eurozeit“, „Merkator“, „Idea“, „Eaton Lames“, „Mitsides Point“, „Printer &Tech“, „Sirmium Steel“, „MC 

Bauchemie“. Правилно вођеном пословном политиком  у граду егзистира и низ успешних домаћих 

предузећа: АД „Митросрем“, „Slaviamed“ doo, „Hrana produkt“ ДОО, „Tabex“ ДОО, „Termoprodukt RS-1“ 

doo и друга. 

Пољопривредно предузеће „Митросрем“ формирано је 1971. године. Са земљишним фондом од 8 581ha 

плодних ораничних површина, припада групи највећих пољопривредних произвођача у Србији. Висок 

квалитет производа из асортимана Митросрема, потврђен је ст5ицањем права на жиг „Зелена јабука“ за 

производе: Corn flakes, Corn flakes са сувим грожђем и инстант палента.  

Бродоградилиште „Сава“ након куповине од стране холандске компаније „Vahali“ почело је са радом. 

Ово Бродоградилиште веома је познато eвропским бродарима, с обзиром на то да је овде саграђено 344 

пловила, од путничких бродова до баржи за превоз расутог терета.  

3.2.6.1 Пољопривреда 

Пољопривреда је врло развијена грана привреде на територији ЛАГа. Регистрованих пољопривредних 

газдинстава, на основу Пописа пољопривреде  од 2012. године има 7 398 са  пријављеном укупном 

површином од  

54 443ha земљишта. Просечна величина пољопривредног газдинства се креће до 5ha расположивог 

земљишта, односно 74,33%. Свега 5,31% газдинстава располаже од 20 до 100ha земље, док је удео 

великих пољопривредних газдинства занемарљив 0,5%. Уколико сагледамо податке о величини 

регистрованог газдинства исказаног по површинама које обрађују, може се закључити да је највећи број 

малих газдинстава,   која ће морати да унапреде своју производњу јер једино тако могу да буду 

конкурентна на тржишту. Предлог реформи, које је потребно спровести  у овом сектору, дефинисан је 

Нацртом стратегије руралног развоја као и локалном Стратегијом руралног развоја Града Сремска 

Митровица. 

3.2.6.2. Ратарство 

На основу анализе  стања  у биљној производњи, садашња ратарска производња је доминатна у односу 

на остале. Сагледавањем тренутног стања, највише је засејано  житарицама 71,38% (кукуруз у укупној 

површини  засејаних житних  култура учествује са 59,94%, пшеница 37,15%, које су у систему 

интензивне производње, остале житне културе износе 2,91%). У сетвеној структури, површине под 

индустријским биљем  износе 19,06%, а крмним биљем свега  3,10% (најзаступљеније су луцерка и 

детелина).  Шећерном репом је засејано  5,29% површине ораница. 

Складиштење ратарских производа се врши у кошевима за кукуруз, амбарима и силосима. 

Велики број газдинстава поседују кошеве за кукуруз (5 371), међутим анализом података, можемо 

констататовати да је свега 1/3 искоришћеног капацитета. Оправдање за овако ниску  искоришћеност, 

делимично проналазимо  у слабим приносима  услед сушног периода, у години када се одвијао попис 

пољопривреде. Складишта типа амбара, користи 722 газдинства, при чему је степен искоришћености 

капацитета знатно већи и износи 50% , док је у силосима максимална искоришћеност  властитих 

капацитета пољопривредних произвођача 



3.2.6.3. Повртарство 

Од укупне пољопривредне површине  на ЛАГа повртарском производњом се бави 537 

газдинства на укупно 383ha земљишта.  Повртарска производња постаје све занимљивија за 

пољопривреднике, из разлога што се на малим земљишним површинама може остварити задовољавајући 

финансијски резултат. Од повртарских култура најзначајнија је производња бостана (27,15%), 

производња парадајза (19,32%), док је производња паприке у мачванском региону 26,37%. Производња 

се одвија под пластеницима али и на отвореним површинама, док је стакленичка производња  

неразвијена. Према подацима Пописа пољопривреде 2012.  године, на територији ЛАГа регистровано је 

468 пластеника и свега два стакленика. Свакако је врло важно истаћи, да се стакленици  код нас 

третирају као грађевински објекти, те подлежу процедури одобрења за изградњу  што је делимично и 

разлог овако минорног  броја подигнутих пластеника. 

Град Сремска Митровица издваја значајна средства за унапређење пластеничке производње као 

и за инсталацију  система за наводњавање, све у циљу постизања високих приноса и стабилне 

производње. 

 3.6.2.4. Воћарство 

Веома повољни микроклиматски и орографски услови, доприносе развоју воћарства. Воћарска 

производња се одвија на 743ha, при чему имамо исти удео како плантажних тако и екстензивних 

воћњака, на којима су заступљене различите воћне врсте. Најзаступљеније воћне врсте су: шљива, 

јабука, бресква, крушка, кајсија, вишња, орах. 

Доминантан је узгој шљиве на површини од 316ha и сортимент карактеришу: чачанка родна, 

чачанка рана, чачанска лепотица, стенлеј. Подножје Фрушке горе је перспективан локалитет за гајење 

брескве али свега 101ha је под овом воћном врстом. Oд осталих коштичавих врста у засадима су 

присутне кајсија и вишња чија укупна површина износи 55ha. Јабучасте воћне врсте се налазе на другом 

месту најзаступљенијих воћних врста. Највише подигнутих засада је под јабуком 21,26%, док се  број 

засада крушке креће око 7%.  

Од језграстих воћних врста прихватљиво је гајење ораха, који учествује са 3,63% од укупних 

површина под воћем. После ораха, као доминантне врсте и производња леске улази у савремене токове 

производње. Производња лешника је у свету  дефицитарна, док се на нашем тржишту не подмирује ни 

20% реалне тражње. Стратегијом руралног развоја треба планирати повећање засада под овим воће. 

3.6.2.5. Виноградарство 

С обзиром на агроеколошке услове којима располажемо, можемо констатовати да је 

виноградарство на веома ниској лествици развоја. Виноградарском производњом се бави 202 

пољопривредна газдинства, укупно на 56ha, при чему је подједнак однос у производњи винских и стоних 

сорти. Винске сорте су заступљене на 33ha и треба напоменути да  се  свега 6ha  налази под сортама са 

географским пореклом. Како у свету постоји превелика производња вина, нужно је тежити сопственом, 

препознатљивом производу приликом планирања ове врсте производње. 

Пољопривредни произвођачи годинама истичу чињеницу да је лакше произвести него 

дистрибуирати производе до купаца. Истовремено се јавља потреба, да се у што већој мери смањи 

пропадање пољопривредних производа након бербе услед неадекватног складиштења. Свега 14 

хладњача постоји у оквиру 11 пољопривредних газдинстава на подручју ЛАГа, укупног капацитета 2 

913m2. Обезбеђивање адекватног простора за прихват и чување воћа и поврћа, требало би да буде 

приоритет сваког пољопривредног произвођача, који жели успешно да се бави производњом за тржиште. 

Такође у воћарској и виноградарској производњи треба водити рачуна о сортименту воћних врста, о 

времену сазревања, класирању по сортама, крупноћи и зрелости. Поред тога треба едуковати 

пољопривредно становништво да на практичан и атрактиван начин пакују своје производе у циљу лакше 

реализације на тржишту, по највишим ценама. 



Треба имати у виду да се оживљавањем села, кроз подстицање развоја виноградарства, 

воћарства и повртарства, подстиче развој и других привредних грана као што су прерађивачка 

индустрија, туризам, трговина и сл. Увођењем савремених агротехничких мера и  додатним едукацијама 

пољопривредника,  могу се постићи веома добри приходи на малим површинама. 

3.6.2.6. Сточарство 

Вредност реализоване сточарске производње има тренд опадања, како на нивоу државе, тако и 

на нивоу Града Сремска Митровица. Смањење сточног фонда готово свих врста стоке, током последњих 

петнаест година, проузроковано је смањеним домаћим тржиштем, изгубљеним светским тржиштем и 

непостојањем дугорочне стратегије развоја сточарства. Лошем стању у сточарству, допринела је и 

неорганизованост примарне производње и слаба повезаност сточара и прерађивача, споро обнављање 

расног састава стоке, као и технолошка и техничка неспремност већине прерађивачких капацитета за 

извоз. Опадање куповне моћи становништва је такође један од разлога  смањења потрошње меса, којa је 

на врло ниском нивоу.  

У Србији је, из тих разлога, учешће сточарске производње у структури бруто остварене 

вредности пољопривреде само 30%, што је показатељ недовољне развијености пољопривреде као 

сектора привреде земље. Иначе, 50% сточарске производње, у односу на укупну пољопривредну 

производњу, је доња граница одрживости. Без стабилне и развијене сточарске производње нема ни 

развијене пољопривреде. 

Према Попису из 2012. године, Сремска Митровица по броју свиња и живине спада у градове са 

највећим бројем, док по броју говеда и оваца спада у другу, односно трећу категорију. Већина 

газдинстава која се баве сточарством имају производњу малог обима. 

(Територија ЛАГа – еквивалент за рурално подручје града СремскаМитровица) 

Број свиња, према  Попису пољопривреде, је 113 212, од чега крмача 8 368. Град Сремска 

Митровица производи 3,3% свиња од укупне производње у Србији. Производњом свиња бави се 5 337 

газдинстава, највећи број газдинстава 54,23% је  у екстензивној производњи,  док је 45,77% у 

интензивној.  

Број говеда према Попису пољопривреде из 2012. године, је 10 577, од чега краве 2 100, а на 

испаши је 228. У укупној производњи говеда у Србији, Град Сремска Митровица учествује са само 

1,16%. Производњом говеда бави се 1 254 газдинстава, од којих 73,02% газдинстава гаји мање од 10 

грла, 22,63% гаји од 10 до 30 грла, док више од 30 грла има само 4,45% газдинстава. 

Од укупне производње живине у Србији, 0,83% се произведе у Граду Сремска Митровица. 

Живинарском производњом бави се 5 188 газдинстава, од којих 81,12% гаји јато мање од 50 комада, док  

се екстензивном производњом бави 18,85% газдинстава. У производњи је доминантна врста кокош, са 

212 874 комада. 

Број оваца, по Попису, је 14 527, од чега за приплод 9 708, а на испаши је 3 925. Овчарством се 

бави 1 284  газдинстава и производе 0,84% од укупне производње оваца у Србији. Стадо до 9 оваца има  

69,12% газдинства, док се у интензивној производњи гаји 31,17% . 

Број коза које се гаје, према Попису из 2012. године, је 2 066, а на испаши 144. Упркос 

повољним условима, број коза је минималан, а обим производње за тржиште занемарљиво мали. 

Пчеларство је заступљено у великој мери, на територији Града Сремска Митровица и по Попису 

има 2 963 кошнице пчела. Производња меда и пчелињих производа има добар потенцијал за развој. 

 



Из података са Пописа из 2012. године, јасно се уочава непопуњеност постојећих капацитета 

објеката за држање стоке. Скоро две трећине капацитета објеката за говеда није искоришћено, а за свиње 

више од половине,  што говори о алармантном смањењу сточног фонда. Истовремено, ово указује на 

неопходност усвајања дугорочне стратегије опоравка и развоја сточарства и предузимања конкретних 

мера које би допринеле ревитализацији ове гране пољопривреде, која се традиционално везује за ово 

подручје 

3.6.2.7. Удруживање пољопривредника 

У циљу развијања пољопривредне производње на територији ЛАГа,  заступљена су два модела 

удруживања: 

•  Удруживање кроз земљорадничке задруге; 

•  Удруживање кроз удружења земљорадника; 

Чињеница је да породична пољопривредна газдинства чине доминантан део и најслабије 

организоване субјекте у пољопривреди нашег региона, који поседују велики део аграрних ресурса али су 

она уситњена и самим тим неконкурентна. Један од кључних предуслова за опоравак пољопривредног 

задругарства је поновно успостављање  поверења пољопривредника у задружни покрет. Од пресудне је 

важности,  да носиоци пољопривредне производње буду упознати са свим предностима, које им носи  

самоорганизовање у виду задруга: 

• Повећање нивоа и побољшање квалитета образовања свих пољопривредника као 

потенцијалних задругара и садашњих задругара; 

•  Истицање примера добре задружне праксе у нашој земљи и могућности    

међузадружне сарадње у земљи и иностранству; 

•  Заједнички производ и наступ на тржишту; 

•  Смањење административних и маркетиншких трошкова; 

•  Узајамност, солидарност  и смањење сигурности од пословног ризика. 

 

               Са друге стране пољопривредни произвођачи се удружују и кроз удружења 

пољопривредника. Постоје бројна удружења из различитих области пољопривреде, од којих су 

најактивнија: Удружење пољопривредних произвођача Срема, Удружење одгајивача свиња „Граничар“, 

Удружење пољопривредника „Сточар-Срем“ Удружење произвођача оваца и коза „Сирмијум”, 

Удружења произвођача млека Срем-Сремска Митровица, Удружење произвођача „Сремски  кулен“, 

Удржење воћара „Фрушкогорац“,  Друштво пчелара „Јован Живановић“ и друга. 

Такође је врло активна Унија пољопривредних произвођача Сремска Митровица, чија је сврха, 

заштита интереса пољопривредних произвођача, као и делотворнији утицај на креирање аграрне 

политике. У свом чланству до сада има евидентирано преко 30 000 домаћинстава. 

Асоцијација пољопривредника Србије  је основана 2008. године, ради унапређења  и 

остваривања заједничког циља  и интереса  у области пољопривредне производње. Чланице Асоцијације 

су 53 удружења пољопривредника са целе територије Републике  Србије. Активности су усмерене на 

дефинисање проблема у свим гранама пољопривредне производње, као и на решавање тих проблема 

кроз комуникацију са надлежним институцијама на општинском, покрајинском и републичком нивоу. 

 



Проблеми у сточарској производњи, али истовремено и велике шансе, за развој сточарства били  

су основни покретач  оснивања удружења сточара КЛАСТЕР  „ТРИ  Е КУ“. Чланови Удружења 

одгајивача свиња „Граничар“ из Кузмина, заједно са Ветеринарском станицом „Ba Vet“ и 11 

пољопривредних газдинстава, основало је овај кластер. Циљ оснивања кластера је побољшање генетске 

основе свиња, производња и одгој висококвалитетних свиња, формирање центра за вештачко 

осемењавање, призводња ембриона од најбољих родитељских парова и промоција програма еко заштите. 

Чланови кластера се надају да ће кроз рад кластера остварити лакшу и бољу  сарадњу са 

представницима локалне самоуправе, произвођачима сточне хране, осигуравајућим друштвима, банкама 

и произвођачима пратеће опреме у сточарству. 

3.6.2.7. Ловачка удружења 

Ловачко удружење „Сремска Митровица“ са седиштем у Сремској Митровици  газдује 

ловиштем „Срем-Мачва“ укупне површине 68 866ha, од чега ловне површине обухватају 58 602ha. 

Удружење броји 796 чланова. Од стално гајених врста дивљачи у ловишту „Срем-Мачва“ заступљени су: 

срна, зец, фазан и пољска јаребица. 

Ловиште Националног парка Фрушка гора простире се на територијама општина: Шид, Бачка 

Паланка, Беочин, Град Нови Сад, Сремски Карловци, Ириг и Град Сремска Митровица на укупној 

површини од 22 420ha. У ограђеном делу ловишта (1 430ha) преовлађују површине под шумом око 1 

290ha а остало су ливаде, пашњаци и шумске просеке. Понуда ловне дивљачи: дивља свиња, јелен 

лопатар и муфлон. 

Шумско газдинство „Сремска Митровица“- Сремска Митровица,  газдује са пет ловишта: 

„Босутске шуме“- Моровић, „Кућине“- Вишњићево, „Посавско ловиште Каракуша“- Кленак, „Посавско 

ловиште Купиник“- Купиново и „Врањак“- Вишњићево. Укупна површина ловишта са којим газдује ово 

газдинство је 34 308,92ha, од чега је под оградом 5 328,71ha. Ловна дивљач која је заступљена у овим 

ловиштима је: дивља свиња, обичан јелен и пратећа врста срнећа дивљач. 

3.2.7 Запосленост и незапосленост 

Висока стопа незапослености, представља један од највећих економских и социјалних проблема 

у Републици Србији. Према подацима Републичког завода за статистику на подручју Града Сремска 

Митровица је у марту 2013. године било 15 902 запослених. У категорији правних лица, запослено је 

било 12 503 и 3 399 лица, која самостално обављају делатност .У односу на 2011. годину број запослених 

се повећао за 4,4%, а у односу на 2012. годину је смањен за 1,20%.  

Према подацима Националне службе за запошљавање, Филијала Сремска Митровица, до 

децембра 2013. године, број незапослених лица на територији Града Сремска Митровица био је 7 094, а у 

децембру 2012. године 6 833 лица. У категорију теже запошљивих лица спадају: млади до 30 година 

живота, вишак запослених и незапослена лица старија од 50 година и незапослени без квалификације 

или нискоквалификовани. 

3.3 Социјално-економски трендови  

3.3.1 Главни трендови везани за демографске прилике, запосленост и миграције на предложено 

подручје локалне акционе групе и са њега 

Рурална област у Републици Србији обухвата 85% територије земље, коју насељава 55% од 

укупног броја становника.  У Србији, као и свим земљама у транзицији, сиромаштво представља велики 

проблем, а највише у руралним подручјима. Најбољи показатељ оствареног нивоа друштвеног развоја 

једне државе јесте економска структура становништва. Привредни развој непосредно мења економску 

структуру становништва, док кретање, структура радне снаге и становништва, утичу на ниво и динамику 

привредног развоја. 



Према подацима Пописа становништва у Републици Србији 2011. године, укупан број 

становника у Граду Сремска Митровица износи 79 773, тако да је број становника смањен у поређењу са 

бројем становника из пописа 2001. године за 5 341. Промене у периоду 2002/2012. године, показују да се 

број становника Града Сремска Митровица смањио за 6,62%, што је нешто мање у односу на Сремску 

област (-6,84%), а више у односу на АП Војводину (-4,58%) и Републику Србију (-3,9%). Град Сремска 

Митровица има највише становника у сремској области, а на шестом месту је по броју становника у 

Војводини. Од укупног броја становника на територији Града, жена има 51,16% а мушкараца 48,84%. 

Становништво радног узраста, чини 69,12% укупног становништва. Просечна старост становника Града 

Сремска Митровица је 42,2 године. На територији Града Сремска Митровица  налази се 11 основних, 

седам средњих школа и једна школа за високо образовање, Висока школа струковних студија за 

васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум. Годинама се школују исти профили, што је довело до 

суфицитарних занимања.  

Према подацима Пописа становништва у Републици Србији 2011. године, подаци о школској 

спреми становништва су: без школе 3,29%, са непотпуном основном школом 11,76%, са основном 

школом 21,56%, са средњом стручном трогодишњом школом 22,46%, са средњом стручном  

четворогодишњом школом 24,63%, са гимназијом 3,03%, са вишом стручном спремом 4,54% и са 

високом стручном спремом 7,87%. Превазилажење неповољне ситуације, коју проузрокује, пре свега, 

велики број незапослених младих, подразумева повећање нивоа вештина за тражење посла код младих, 

припрему за самосталан рад у струци, повећање спремности послодаваца да запошљавају младе и 

успостављање система кратких обука на тржишту рада. 

 

Услед економских проблема, првенствено велике стопе незапослености, индустријализације, као 

и рапидног смањења наталитета резултат је депопулација, сенилизација и социјална девастација бројних 

региона у Србији. Проблем депопулације сеоских насеља, посебно у последњих двадесетак година, није 

захватио само планинска, неприступачна, и изолована подручја, већ и централна, у којима постоје 

природни потенцијали погодни за различите и интензивне видове аграрне производње. 

 

3.5 Процена потреба  

3.5.1 Методологија (2-4 стране) 

Опис анализе постојећег стања (методе, укључујући прикупљање података и друга 

истраживања, учешће локалних актера и SWOT анализу), 



Опис других извора података коришћених за анализу (развојни програми на националном или 

регионалном нивоу),  

Опис начина на који су приоритетне теме за развој одабране на основу анализе 

 

 

Методологија која је коришћена приликом израде стратешког документа базирана је на седам 

принципа LEADER приступа: приступ територијално специфичног развоја, приступ локална јавно-

приватна партнерства, приступ одоздо на горе, мулти-секторски приступ, иновација, сарадња и 

умрежавање.  

 Кораци који су следили приликом израде стратешког документа су: формирање тима, 

идентификација потенцијалних радних група, радни састанак са потенцијлним члановима радних група, 

формирање радних група, идентификација проблема, SWOT анализа, верификација SWOT анализе, 

дефинисање визије, рад на мерама и акционом плану и јавна расправа.  

На састанаку пројектног тима, идентификоване су четири потенцијалне области које су кључне 

за рурални развој подручја:  

• Пољопривреда; 

• Туризам;  

• Инфраструктура; 

• Социјална политика; 

Предлози  кључних области су представљени на састанку  зантересованих страна и тада су 

прихваћени.  На основу предлога, формиране су радне групе које су чинили представници сва три 

сектора: јавног, приватног и цивилног.  

 

3.5.2 Кратак опис постојећег стања на територији п ЛАГа   

Опште особине и основни изазови на предложеном подручју локалне акционе групе, 

Стање привреде, друштва и животне средине, 

Инфраструктура и комуналне службе, 

Јавне службе,  

Социјална ситуација. 

Упркос дугогодишњем раду на територији партнерства и дање имамо изазов укључивања 

приватног сектора, недостатак квалитетних људи у(мин по једног човека или организацију) по подручју, 

рад органиѕација је махом усмерен ка деловању у граду , мада код нас имамо организације које су 

усмерене ка раазвоју рурала, Одређене јавне институције се недовољно укључују у рад и виде ривалитет 

којем нема места. Ипак успоствљају се сервисе и има иницијатива које треба канлисати и усмерити да би 

еекат на руралном подручју био свеобухватнији, снажији и видљивији, а самим ти корисници програм 

ралног развоја пре свега инфомрасанији, упоћенији и задовољнију условима живота на селу. 

 



Водоснабдевање 

Када је у питању водоснабдевање, ЈКП „Водовод“ снабдева 80 000 становника безбедном, 

бактериолошки и хемијски исправном водом за пиће. Дужина водоводне мреже износи 344km, а на њу је 

прикључено између 25 000 и 30 000 потрошача. 

Јавни систем обухвата Сремску Митровицу, насељенa места Лаћарак и Мачванску Митровицу и 

12 сеоских насеља: Мартинце, Кузмин, Шашинце, Велике Радинце, Манђелос (са викенд насељем), 

Гргуревце, Лежимир (са викенд насељем), Бешеново, Шуљам, Салаш Ноћајски, Засавицу I, Засавицу II. 

Локални системи постоје у седам сеоских насеља: Чалми, Дивошу, Шишатовцу, Бешеновачком 

Прњавору, Босуту, Сремској Рачи и Јарку. 

Без организованог водоснабдевања су четири сеоска насеља: Равње, Ноћај, Раденковић и Стара 

Бингула.  

Водоводни систем Сремске Митровице састоји се из: два изворишта „Курјаковац“ и „Старо 

извориште“, главног цевовода од изворишта до црпне станице, постројења за прераду воде са аератором, 

брзим филтерима, „хлорогеном“, резервоарима и пумпном станицом, као и секундарне водоводне мреже 

и два додатна изворишта „Извориште Сава 1“ и „Извориште Фишеров салаш“ у сеоском насељу Јарак. 

Феекалне воде на територији ЛАГа 

Мачванска Митровица има фекалну канализацију дужине 10km и главни колектор којим се 

отпадне воде доводе до постројења за пречишћавање отпадних вода. Пречишћавање се врши путем 

биоаерације. 

Лаћарак има фекалну канализацију дужине 2 200m, али је покривеност насеља мрежом још увек 

мала, па је у плану проширење.  

Фекалне воде се путем колектора и црпне станице испуштају у реку Саву без пречишћавања, са 

предтретманом путем грубе решетке. 

Одвођење атмосферских вода 

Атмосферске воде се по појединим хидрографским целинама одводе отвореном и затвореном 

атмосферском канализацијом. Сливна подручја гравитирају према мелиоративним каналима, градским 

барама и реци Сави. За одбрану од унутрашњих вода и за одвођење атмосферских вода, изграђено је пет 

црпних станица. 

У циљу заштите животне средине, у плану је проширење канализационе мреже на подручју 

Сремске Митровице и насељених места Мачванска Митровица и Лаћарак. 

С тим у вези, усвојен је сепарациони систем одвођења отпадних и атмосферских вода, који 

подразумева даљу изградњу канализационе мреже, индустријског предтретмана и централног 

постројења за пречишћавање отпадних вода. 

Мелиорациони систем 

На територији Града Сремска Митровица  постоји систем за одводњавање, који се састоји од 12 

сливова, шест дренажних система на око 27 000ha, са дужином канала  

1 148km. У интересу високе поузданости, неопходно је континуирано и програмирано 

одржавање постојећих система. Такође је потребно наставити ширење и комплетирање мелиорационих 

система, а активности, осим на одводњавање, усмерити на наводњавање. 

 



. Електроенергетска инфраструктура 

Град Сремска Митровица се налази у конзумном подручју ЕД „Сремска Митровица”, осим 

насељеног места Јарак, које се налази у конзумном подручју    

ЕД „ Рума“ и седам мачванских села, која се налазе у конзумном подручју ЕД „Шабац“. 

Напајање Града Сремска Митровица електричном енергијом врши се из трафо-станице (ТС) 110/35/20 

KV „Сремска Митровица 1“ и ТС „Сремска Митровица 3” (110/20KV), 

 ТС „Босут“ ( 35/10 KV), ТС „Кузмин“ ( 35/10 KV), ТС „Исток“ (35/10 KV). 

Дужине далековода (ДВ) и кабловских водова средњег напона (КВ), на конзумном подручју ЕД 

„Сремска Митровица“, по напонским нивоима су: 

1. ДВ 10 kV: 10km (105 стубова) 

2. ДВ 20 kV: 126km (1260 стубова) 

3. ДВ 35 kV: 39,5km (395 стубова) 

4. КВ 10 kV: 4,5km 

5. КВ 20 kV: 109km  

6. КВ 35 kV: 5km 

 

Гасификација Сремске Митровице званично се везује за 1998. годину, када је основано ЈП 

„Срем-гас” за дистрибуцију природног гаса тада Општине Сремска Митровица. Од момента свог 

оснивања, ово предузеће је остварило 36% пројектованих активности, односно, изграђено је 230km гасне 

мреже, 70% територије градског насеља Сремска Митровица је покривено гасном мрежом, насељена 

места Лаћарак и Мачванска Митровица, као и сеоска насеља: Јарак, Шашинци, Салаш Ноћајски и 

делимично Ноћај. На гасну мрежу је прикључено 5 200 домаћинстава (4 500 активних потрошача) и 220 

правних лица. 

Телекомуникације 

На територији ЛАГа налази се 24 поште. Већина становника сеоских насеља  може да користи 

поштанске услуге у свом или суседном селу. 

Телефонске централе на територији су дигитализоване и као такве способне да поред фиксне 

телефоније у највећем броју насељених места, пружају и услуге broad band-a (ADSL и IPTV). 

Садашњи капацитет и распоред базних станица пружа задовољавајућу покривеност и 

функционисање мобилне телефоније у 2G и 3G технологији. У току је модернизација бежичне 

приступне мреже и увођење LTE технологије. 

Предузеће „Телеком Србија“ континуирано ради на побољшању мобилне мреже, у складу са 

потребама и ситуацијом на терену и анализом економске оправданости улагања у нове објекте мобилне 

телефоније. 

Активности, које су погодне за развој руралног туризма, обухватају пољопривреду, 

манифестације, гастрономију, фолклор, етнологију, занатство и остале активности на сеоском 

газдинству. Рурална подручја су специфичне и комплексне привредне, друштвене, еколошке и 

просторне области у којима живи и до 50% укупног становништва. Срем има изузетно богате природне 

и културне вредности као туристичка дестинација. Северни део Срема, између Дунава и Фрушке горе, 

има повољне услове за развој винског туризма, док јужни део Срема има повољне услове за развој 

сеоског и етно-туризма. Поред винског и сеоског туризма, Срем има потенцијал за развој и других 

видова туризма као што су: еко туризам, културни туризам, верски туризам и омладински туризам. 

 



На територији лага налазе се позната излетишта у оквиру Националног парка Фрушка гора 

(Лежимир и Летенка) и фрушкогорски манастири (Ђипша, Петковица, Шишатовац, Кувеждин). Фрушка 

гора омогућава сигуран и пријатан боравак туриста  уз непосредан доживљај очуване природе. 

Усамљену острвску планину у Панонској низији, одликују локалитети специфичних геолошких, 

геоморфолошких и других облика, значајни шумски типови станишта и станишта заштићених врста. 

Велики садржај туристичких активности су: излети, шетње, јахање коња, пењање по стенама, риболов, 

циклотуризам, уживање у пејзажима и могућност прављења фотографија пејзажа.  

Велики потенцијал за речни туризам и спортски риболов представља река Сава, која је у свом 

току код града идеална за овакав вид рекреације (Сремска Митровица има модерну обалоутврду и 

могућност пристајања бродова, као и уређену градску плажу, једну од најатрактивнијих у Србији). 

Природна атракција је и Специјални резерват природе „Засавица“.  

Број категорисаних смештајних објеката у Граду Сремска Митровица је деветнаест. Као највеће 

кочнице развоја сремскомитровачког туризма, сматрају се мањак смештајних капацитета и неулагање у 

њихово проширење и реновирање.  

Социјална политика 

Унапређењем квалитета живота у руралним подручјима, подразумева се и борба против 

дискриминације и социјалне искључености. Град Сремска Митровица треба да обезбеди услове за 

нормалан раст и развој деце и младих, уз побољшање њиховог положаја и повећања активизма који 

подстиче њихов креативни рад и активно учешће у локалној средини. Неопходно је развити системску 

мрежу подршке и пружања услуга корисницима у области социјалне политике.  

Регионални центар у области здравстене заштите јесте Град Сремска Митровица. Носиоци 

активности су Општа болница, Завод за јавно здравље, Дом здравља и Апотека Сремска Митровица. 

Једина установа, у области социјалне заштите на територији Града Сремска Митровица јесте Центар за 

социјални рад „Сава“, у којој се континуирано развија социјална и породично правна заштита 

корисника.  

У Граду Сремска Митровица постоји Канцеларија за младе, основана 01.12.2008. године, која се 

бави проблематиком младих, како би им се обезбедио квалитетнији и садржајнији живот.   

Невладин сектор на територији Града Сремска Митровица није довољно развијен. На то нам 

указује непостојање евиденције НВО (омладински, еколошки, спортски, економски, хуманитарни итд.) 

сектора. 

На основу укупног броја старих лица која живе у Републици Србији, недовољан је капацитет 

установа за њихов смештај. Тренд решавања овог проблема су приватни домови, али и даље са скупом 

услугом за већину корисника. У Граду Сремска Митровица живи 15 798 пензионера. Постоји потреба за 

отварањем дома за смештај старих лица и клубова за пензионере. 

Рурална подручја одликује, значајно заостајање у развоју, за урбаним подручјем, а друштвени 

производ по становнику је, за 1/4 нижи је од националног. На економски и социјални развој руралних 

подручја утичу елементи људског капитала, у које спадају: образованост, запосленост, здравствено 

стање и социјална заштита.  

 

 

 

 



3.5.3 Перцепција руралног становништва о потребама 

Преглед начина на који је консултовано рурално становништво,  

Преглед потреба које је изразило консултовано рурално становништво и начин на који су те 

потребе унете у визију, приоритете и циљеве предложенестратегије локалног развоја 

Током израде стратешког документа са представницима институција, на радним групама, 

урађена је анализа потреба и перцепција на основу два метода. Први је био SWOT анализа а други, 

упитник о проблемима руралног становништва, који је на састанку са радним групама презентован а 

затим путем електронске поште прослеђен члановима. 

3.5.3.1. Анализа анкете: Проблеми руралних средина и  руралног становништва  

Током два састанка са радним групама, члановима је презентован упитник на тему: Проблеми 

руралних средина и  руралног становништва, који им је достављен путем електронске поште. Наредних 

седам дана прикупљани су одговори и добијени резултати. Заинтересоване стране за израду стратешког 

документа су идентификовале кључне проблеме који су, детаљном анализом  упитника, на основу 

утицаја расподељени  у две групе: на узроке и последице. 

Узрок Последица 

1. Неадекватна подршка 

аграру/недовољна финансијска 

средства 

2. Доступност информација на 

селу 

3. Инфраструктура  

4. Изостанак планирања  

5. Степен образовања 

6. Изостанак прерађивачке 

индустрије у пољопривреди 

7. Изостанак зонирања  

8. Изостанак јавног и приватног 

партнерства 

1. Депопулација  

2. Депривација 

3. Незапосленост 

4. Изостанак нових технологија  

5. Неконкурентност 

6. Изостанак културних садржаја 

на селу  

7. Уситњени поседи  

 

 

Кроз развој Стратегије руралног развоја, директно ће се утицати на узроке проблема, чије ће 

решавање допринети дугорочном ублажавању последица.  

 

Из одговора на питање: на кога има утицај овакво стање у руралном подручју, може се 

закључити, да су заинтересоване стране свесне да без интегралног развоја руралног и урбаног, нема 

опстанка. Како је један од одговора био, да без развијеног села нема ни града, уколико изостане 

интегрални приступ приликом спровођења стратешког документа, јавиће се последице и у урбаној зони. 

 

Све заинтересоване стране се слажу да је хитност решавања проблема велика.  

У подједнаком  постотку одговор је: хитно и веома хитно.  

 

Заинтересоване стране су препознале последице до којих би дошло, уколико се не би 

приступило решавању проблема: наставак одумирања села, миграција, пре свега младог становништва у 

градове, сиромашење становништва руралног подручја, смањење пољопривредне производње и 

неравномеран развој села и града.  

 



Приоритети  које су предвидели чланови радних група могу се категоризовати на следећи 

начин:  

•  Финансијака подршка и субвенције за останак на селу; 

•  Стручно усавршавање, радионице које би допринеле информисаности и едукованости 

становништва;  

•  Унапређење културног садржаја у руралном подручју;  

•  Израда стратешког плана за развој подручја; 

•  Улагање у инфраструктуру у руралном подручју. 

 

На основу добијених одговора приступљено је изради мера и планова за развој руралног 

подручја Града Сремска Митровица. 

 

3.5.4 SWOT анализа 

SWOT анализа је рађена у оквиру три састанка са радним групама. На првом састанку рађена је 

појединачна  SWOT анализа за сваку тематску област. Након састанка прва верзија SWOT анализе, 

прослеђена је члановима радних група на коментар. На другом састанку, обједињене су по две радне 

групе и заједно је коментарисана и коригована анализа. Током другог састанка представљен је и упитник 

о потребама руралног становништва, који им је заједно са другом верзијом прослеђен након састанка.  

Трећа, финална радионица, имала је за циљ верификацију једне заједничке SWOT анализе, на 

основу свих коментара које су дали представници радних група.  

снаге слабости 

- Повољан геостратешки положај 

- Очувана животна средина  и природне вредности 

(река Сава, НП Фрушка гора, СРП  „Засавица“, 

равница, ловишта, језера) 

- Постојање хигијенски исправне воде за пиће 

- Повољне рељефне и климатско-едафске 

карактеристике, погодне за развој ратарске и 

повртарске производње 

- Фрушкa горa, природни ресурс за развој 

воћарства, виноградарства и пчеларства 

- Принос  у  ратарској прoзводњи изнад 

републичког просека 

- Усвојен Просторни план Града Сремска 

Митровица 2008-2028, Мастер план одрживог 

развоја Фрушке горе од 2012. до 2022. и ППППН 

Специјалног резервата природе „Засавица“ 

- Израђене  студије гасификације, документација 

за канализациону мрежу, елаборати о резервама 

воде за пиће 

- Издавање грађевинских дозвола у законским 

роковима 

- Подршка јавног, цивилног и приватног сектора 

руралном развоју  

- Финансијска подршка локалне самоуправе 

намењена развоју различитих циљних група   

- Културно-историјска баштина 

- Нематеријална баштина 

- Постојање земљишта у јавној својини Града 

- Лоше стање основних и атарских путева 

- Неопремљеност радних зона у селима 

инфраструктуром 

 - Потешкоће у ширењу нисконапонске 

електроенергетске мреже, на подручје у коме се 

развија воћарство и повртарство  

- Недовољна уређеност каналске мреже за 

наводњавање и одводњавање 

- Неодржавање атмосферске каналске мреже 

- Непостојање фекалне канализације у селима 

- Недовољно решено питање анималног отпада  

- Систем  управљања комуналним отпадом је 

недовољно уређен  

- Непостојање елабората о зонама санитарне заштите 

изворишта 

- Непостојање планова детаљне регулације 

- Неинформисаност и незаинтересованост 

пољопривредника у погледу увођења нових 

технологија, стандарда и прописа 

- Сваштарење у пољопривредној производњи 

- Застарелост пољопривредне механизације 

- Мали број задруга, удружења и кластера 

- Недостатак складишних и прерађивачких 

капацитета, као и финалних производа 

- Слаб генетски потенцијал и смањење сточног 

фонда 

- Недовољна диверсификација руралне економије 

- Непрепознавање туризма као профитабилне 



Сремска Митровица, погодног за индустријску 

производњу (радне зоне)  

- Развијена телекомуникациона мрежа  

- Расположива радна снага 

- Развијено основно и средње образовање 

 

привредне делатности   

- Непрепознавање културно-историјских и 

амбијенталних вредности краја као туристичког 

производа 

- Неразвијеност етно-еко зона и породичног 

предузетништва  

- Низак ниво процедура за контролу квалитета  

туристичких услуга и производа 

- Непостојање туристичке инфраструктуре 

- Недовољна развијеност речног путничког 

саобраћаја и наутичке инфраструктуре 

- Слаба повезаност  путника са градским насељем  

јавним превозом 

- Запуштени и неискоришћени јавни објекти 

- Недостатак културних, забавних и спортско 

рекреативних садржаја  

- Јавне институције у руралном подручју немају 

примењен универзални дизајн (доступност особама 

са инвалидитетом) 

- Недовољна социјална услуга  

- Веома ниска еколошка свест 

- Родна неравноправност  

- Депопулација   

могућности претње 

- Постојање плићих водоносних издана 

- Коришћење геотермалних извора  

- Јефтин  железнички и речни транспорт робе 

- Производња и коришћење енергије из 

обновљивих извора 

- Развој прехрамбене индустрије 

- Подстицај развоја породичних пољопривредних 

газдинстава и породичног предузетништва 

- Брендирање производа са географским пореклом  

- Органска производња  

- Унапређење заштите добробити и здравља 

животиња 

- Унапређење туристичке понуде, услуга и  

производа   

- Развој ловног и риболовног туризма 

- Међународне бициклистичке и пешачке руте 

- Очување амбијенталних целина  и 

ревитализација традиционалног наслеђа 

- Заинтересованост јавног и приватног  сектора за 

планирање руралног развоја 

- Могућност коришћења ЕУ и домаћих 

инвестиционих фондова  

- Могућност прекограничне сарадње  

- Политичка нестабилност  

- Неусаглашеност и недостатак правне регулативе 

- Недовољна контрола примене постојећих прописа 

- Незаинтересованост државе да уреди тржиште  

- Недостатак новчаних средстава 

- Претварање пашњака у обрадиве површине 

- Загађење животне средине неконтролисаним 

коришћењем средстава за заштиту биља и 

минералних ђубрива 

- Девастација села  

- Низак проценат  високообразованих људи 

 

 

 

 



Граница подручја пЛАГА се поклапа са територијалном границом града Сремкса Митровица,, 

Територија преставња интрегрално подручје које има три области односно зоне, које непосредно утичу 

на валоризацију потенцијала, функционалну и просторну организацију: планинска зона, сремско-

равничарска и мачванско- равничарска зона. 

Простор који обухвата северни део Града Сремска Митровица, односно планинска зона, простире се на 

деловима Фрушке горе, од самог гребена спуштајући се обронцима до сремско-равничарког дела Града 

Сремска Митровица. Заузима површину од 238,55km2, на којима се налази десет сеоских насеља: Стара 

Бингула, Дивош, Чалма, Шишатовац, Лежимир, Манђелос, Гргуревци, Шуљам, Бешеновачки Прњавор и 

Бешеново. У овој зони се задржавају све особине простора у коме доминирају активности везане за 

природни и културно-историјски потенцијал (пољопривреда, лов, туризам, рекреација), али и све друге 

активности (комуналне, индустријске, саобраћајне) значајне за постојећа насеља. На овом простору се 

налази део Националног парка Фрушка гора, као огромни потенцијал развоја укупног простора. Будући 

развој овог простора, захтева очување његовог еколошког карактера, елемената природног предела и 

културног пејзажа, кроз економске активности које неће угрозити  основни карактер и особине простора.  

Сремско-равничарска зона обухвата средишњи део Града Сремска Митровица и простире се од обронака 

Фрушке горе до реке Саве. Заузима површину од 401,23km2, градско насеље Сремска Митровица, 

насељено место Лаћарак и седам сеоских  насеља: Мартинци, Кузмин, Босут, Сремска Рача, Шашинци, 

Велики Радинци и Јарак. Зона је оријентисана око коридора 10 и има наглашен производно-

комерцијални карактер, осим у граничном широком делу у коме доминира пољопривреда. 

Мачванско-равничарска зона обухвата јужни, мачвански део Града Сремска Митровица, површину од 

121,73km2, насељено место Мачванска Митровица и шест сеоских насеља: Засавица I и Засавица II, 

Равње, Раденковић, Ноћај и Салаш Ноћајски. У зони треба да се развијају све особине простора у коме 

доминирају активности везане за природни и туристички потенцијал (пољопривреда, риболовство, 

туризам, рекреација, водени саобраћај 

 

Спону подрућја чини дугодогишње партнерство. Сам процес креирања партнерства унутар 

сектора руралног развоја, започет је иницијативом удружења Агромрежа за формирање регионалог 

центра за рурални развој са седиштем у Сремској Митровици. Градска управа за пољопривреду и 

заштиту  животне средине уз сарадњу са Пољопривредном стручном службом и Агромрежом уз програм 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, формирали су Регионални центар Срем, у 

просторијама  Пољопривредне стучне службе. Центар је формално радио од 2009-2011. Године, и у том 

периоду  формирана је неформална мрежа партнерства са организацијама цивилног, јавног  и приватног 

сектора. Паралелно са тиме радило се на анализи потреба, вертикалном и хоризонталном протоку 

информација ка крајњим корисницима, организовању едукативних програма, семинара  и усавршавања, 

као и креирању пројеката за партнере. Током наредних година процес креирања партнерства је био жив, 

неки људи и органиѕације су одлазиле неки долазили, скелет институција и представника остао је исти а 

тај тим људи окупљају заједничка визија и циљеви. 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН  

 

На основу SWOT анализе и урађене анализе потреба по тематским областима, урађена је,  

приоритизација области за развој са мерама: 

 

ОПШТИ ЦИЉ 1: Повећање конкурентности пољопривреде и развој прерађивачке индустрије уз 

одрживо коришћење природних ресурса 



 

Специфични циљ 1.1. Унапређење и модернизација пољопривредне производње, кроз већу 

примену знања и стварање квалитетних производа високо додате вредности 

Мера  1.1.1. Улагања у пољопривредна газдинства кроз подстицаје за унапређење производње 

Мера 1.1.2. Едукација произвођача ради унапређења пољопривреде производње 

Мера 1.1.3. Подстицање прераде пољопривредних производа у циљу стварања додате            

вредности 

   

Специфични циљ 1.2. Удруживање пољопривредних произвођача ради унапређења   пласмана и 

маркетинга пољопривредних производa 

Мера  1.2.1.Техничка подршка удружењима пољопривредних произвођача 

Мера 1.2.2. Заједничка промоција и презентација производа са географског подручја 

Мера 1.2.3. Процена потенцијала региона у циљу бољег коришћења природних ресурса 

 

Специфични циљ 1.3. Одрживо управљање земљиштем 

Мера 1.3.1. Комасација земљишта  

Мера 1.3.2. Подизање ветрозаштитних појасева 

Мера  1.3.3. Правилно ђубрење кроз анализу квалитета плодности земљишта 

Мера  1.3.4. Издавање државног земљишта у закуп 

Специфични циљ 1.4. Подстицање и промовисање органске пољопривредне производње и 

заштита аутохтоних сорти и раса 

Мера  1.4.1. Процена потенцијала региона у циљу бољег коришћења природних                 

ресурса 

Мера     1.4.2. Развој производње висококвалитетних  производа  

 

ОПШТИ ЦИЉ 2: Диверсификација економских активности у руралном подручју, уз очување  

културно-историјске баштине 

Специфични циљ 2.1. Развој и диверсификација економских активности на селу 

Мера 2.1.1. Изградња и афирмација регионалних брендова, заштита географског                        

порекла и аутохтоних производа, афирмација и очување локалне кухиње 

Мера     2.1.2. Подршка очувању старих заната  

Meрa 2.1.3. Едукација и информисање руралног становништва о могућностима развоја                  

туризма на примерима добре праксе 

Специфични циљ 2.2. Развој и промоција туризма 

Мера 2.2.1. Унапређење туристичке инфраструктуре као предуслов за развој туристичких  

дестинација и руралног туризма 

Мера  2.2.2. Унапређење капацитета за пружање туристичких и угоститељских услуга 

Мера 2.2.3. Подршка организовању специфичних културних активности (догађаја, 

манифестација) 

Мера  2.2.4. Ревитализација нематеријалног наслеђа 

Мера 2.2.5. Подстицај заинтересованим ловачким и риболовачким удружењима за развој и 

унапређење ловног и риболовног туризма  

Мера  2.2.6. Унапређење туристичког производа 

                       

Специфични циљ 2.3. Промоција културно - историјског наслеђа  

Мера  2.3.1. Промоција културно - историјског наслеђа 

 



ОПШТИ ЦИЉ 3: Унапређење квалитета и услова живота у руралном подручју 

Специфични циљ 3.1. Развој инфраструктуре 

Мера   3.1.1. Подизање квалитета услуга и нивоа безбедности саобраћаја на државним и 

општинским путевима 

Мера    3.1.2. Комплетирање саобраћајног система јавних државних и општинских путева 

Мера   3.1.3. Изградња или обележавање бициклистичких стаза уз јавне путеве који повезују 

туристичке зоне 

Мера 3.1.4. Побољшање комуналне инфраструктурe 

Мера 3.1.5. Побољшање електро-снабдевања 

Мера 3.1.6. Унапређење пољопривредне инфраструктуре 

Мера 3.1.7.  Унапређење гасификације руралног подручја                   

 Специфичан циљ 3.2. Уједначена здравствена услуга у руралном подручју   

Мера     3.2.1. Унапређење здравствених услуга 

Мера     3.2.2. Унапређење социјалне политике у руралном подручју 

Специфични циљ 3.3. Развој људских ресурса 

 Мера     3.3.1. Унапређење квалитета образовања 

 Мера     3.3.2. Подизање свести код жена и њихово укључивање у агробизнис 

 Мера     3.3.3. Повећање активизма код младих у руралном подручју  

 Мера     3.3.4. Подизање техничко - оперативних капацитета Агенције за рурални развој 

         

Специфичан циљ 3.4. Развијање спортско-рекреативних активности на селу 

Мера      3.4.1. Ревитализација постојећих спортских терена у руралним подручјима 

Мера      3.4.2. Ревитализација спортских сала и игралишта у оквиру школа 

Мера      3.4.3  Припрема техничке документације за балон сале у руралним подручјима  

Мера      3.4.4. Изградња балон сала у руралним подручјима 

 

Специфични циљ 3.5. Подстицање коришћења обновљивих извора енергије и заштита животне 

средине 

Мера      3.5.1. Смањење и селекција отпада у руралним подручјима 

Мера      3.5.2. Подстицање коришћења обновљивих извора енергије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ 

У циљу израде ЛСРР, у складу са условима из Правилника о условима и начину 

коришћења подстицајних средстава за израду локалних стратегија руралног развоја основаних 

партнерстава за територијални рурални развој у 2014. години на територији АП Војводине, који 

расписује Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине, 

локални актери руралног развоја сагласни су са формирањем  „Срем +“ („Срем плус“) (унети 

назив партнерства). 

Овај Меморандум о разумевању потписује група оснивача партнерства за територијални 

рурални развој наведени испод: 

1.  Рурални Центар Сова  

2.  Удружење Пчелара Фрушке горе  

3.  Агенција за рурални развој Града Сремска Митровица 

4.  Управа за пољопривреду Града Сремска Митровица 

5.  Пољопривредна стручна служба Сремска Митровица 

6.  Пчеларска Задруга „Honey and Marketing“ 

7.  Кластер Свети Димитрије  

8.  Покрет Горана Сремска Митровица  

9.  Сремски специјалитети Јаношевић 

10.  Етно здање Мајка ангелина 

11. Удружење љубитеља сеоских обичаја Мајка Ангелина Гргуревци  

12.  Етно здање Змај од Ноћаја 

13.  Етно здање Чикић 

14.  Еколошки клуб града Сремска Митровица 

15.  Регионални Унеко (regioalni Uneco) Срем 

16. Удружење Сремски кулен 

17.  Удружење Сточар Срем 

18.  Удружење Центар за развој села   

19.  Удружење одгајивача паприке Равње 

20. Зелена Засавица  

21.  Удружење одгајивача оваца и коза 

22. Bubamаra production 

23. Удружење филмских стваралаца  

24.   Инклузивно едукативни центар Ин 

 

 

`Изради овог Меморандума о разумевању претходило је формирање групе оснивача партнерства и групе 

за идентификовање и планирање потреба локалног развоја на територији партнерства за територијални 

рурални развој под називом: „Срем + “. 

 

МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ ЗА ОСНИВАЊЕ ПАРТНЕРСТВА ЗА  

ТЕРИТОРИЈАЛНИ РУРАЛНИ РАЗВОЈ («Срем +» ) 

 

Увод 

Овим Меморандумом о разумевању дефинишу се визија и мисија, циљеви, функције и начин 

рада партнерства за теритотријални рурални развој, чији су основни циљеви изградања капацитета, 

формирање Партнерства и израда ЛСРР у складу са условима Конкурса о условима и начину 

коришћења подстицајних средстава за израду локалних стратегија руралног развоја основаних 

партнерстава за територијални рурални развој у 2014. години на територији АП Војводине (у даљем 

тексту: Конкурс) Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем 

тексту: Секретаријат).  



Овим Меморандумом о разумевању (у даљем тексту : Меморандум) дефинишу се принципи 

сарадње између потписника партнерства за територијални рурални развој ради израде и спровођења 

ЛСРР  и он остаје на снази све док се ти циљеви не остваре. 

Назив партнерства 

Потписници Меморандума о разумевању (Прилог 1) (у даљем тексту: Потписници) овим 

иницирају формирање партнерства за територијални рурални развој које носи назив: “Срем +“    

(у даљем тексту: Партнерство) у складу са Конкурсом.  

Територија партнерства 

Потписници су сагласни и прихватају да се територија Партнерства састоји од насеља 

наведених у Прилогу 2 овог Меморандума о разумевању. 

Изјава о мисији и визији 

Чланови Партнерства радиће на економском и друштвеном развоју територије партнерства 

користећи све расположиве ресурсе. Заједничким ангажовањем радиће на побољшању капацитета 

локалних актера руралног развоја како би се подстакло њихово активно учешће и већи допринос 

локалном развоју. 

Партнерство 

Партнерство функционише као неформална организација заснована на заједничком разумевању и 

посвећена је примени европских ЛЕАДЕР принципа, који су следећи: 

a) Локална стратегија руралног развоја заснована на одређеном подручју: ЛСРР обезбеђује 

оквир за економски и друштвени развој оперативног подручја у сарадњи јавног, приватног и 

цивилног сектора. ЛСРР има за циљ боље коришћење ендогених ресурса, интеграцију локалних 

активности, изградњу заједничких идентитета и заједничку визију за то подручје, а може 

укључивати и пројекте сарадње засноване на потребама локалних актера. ЛСРР се развија уз 

учешће локалних партнера који представљају јавни, приватни и цивилни сектор. 

b) Локална партнерства: Чланови партнерства су актери руралног развоја на територији 

партнерства, дефинисаном овим Меморандумом о разумевању. Заступљеност партнера из јавног 

сектора у групи за планирање локалног развоја локалне акционе групе  не сме прећи 49%. 

Уколико се партнерство развије у законски конституисану заједничку структуру, чланови 

партнерства се слажу да ће, формалним, правним документом дефинисати заједнички договорене 

услове за постизање заједничких циљева. 

c) Приступ „одоздо на горе“: Разрађивање и реализација ЛСРР има чврсто утемељење у потребама 

локалног развоја и ресурсима које одређују локални актери и чланови партнерства. Примена 

приступа „одоздо на горе“ значи да чланови непрекидно раде на повећању учешћа локалних актера 

у изградњи партнерства и процесу локалног развоја. 

d) Вишесекторски приступ: Процес планирања и реализације ЛСРР је заснован на интеракцији 

између актера и пројеката у различитим секторима локалне привреде (јавни, приватни и цивилни) у 

циљу повећања локалних потенцијала за иновације. 

e) Иновација: Кроз интеракцију и сарадњу са локалним актерима, чланови партнерства за 

територијални рурални развој непрекидно трагају за новим одговорима на постојеће проблеме 

руралних подручја, што даје додатну вредност и повећава конкурентност на територији 

партнерства. 

f) Сарадња: Чланови партнерства разматрају сарадњу са другим спољним актерима руралног развоја 

и другим партнерствима/партнерима у циљу размене искустава и „добре праксе“ са другим 

иницијативама.  

g) Умрежавање: Чланови партнерства раде на формирању мрежа између локалних актера руралног 

развоја и партнерствима у циљу постављања основе за колективно деловање на постизању 



заједничких циљева. 

h)  Друштвена одговорност: Чланови партнерства увек ће истицати потребу за друштвено 

одговорним пословањем и могућношћу заједничког рада јавног,  приватног и цивилног сектора на 

унапређењу свих вредности локалне заједнице 

i)  Заштита природне средине: Сходно доброј пракси и поштовању свих принципа заштите животне 

средине водиће се рачуна о значају заштите животне средине и њених ресурса уз одрживо 

коришћење природних ресурса.  

j) Укључивање жена, младих и старих у локални развој, као и друга питања:  Равноправно 

учешће и подједнаке могућности за све, представља основни  принцип који ће се поштовати у свим 

фазама планског процеса;  

 

Чланство 

Чланови Партнерства, наведени као потписници овог Меморандума о разумевању, сагласни су да је за 

квалитетан процес локалног развоја заснован на учешћу што већег броја локалних актера и зато 

политику отвореног чланства подржавају и прихватају као основну политику за организовање 

партнерства. 

У оквиру политике отвореног чланства, сваки локални
1
 актер са седиштем на триторији парнерства или 

заступник локалног актера, у складу са принципима добре праксе,  има право да постане члан 

Партнерства потписивањем овог Меморандума о разумевању. 

 “Локални” значи или да организација (или појединац) има регистровану канцеларију, фабрику или 

сеедиште у предложеној области локалне акционе групе, или је организација локална кроз своје 

активности или пројекте на том подручју (последње је посебно релевантно за разне развојне агенције, 

НВО, или националне/регионалне институције). 

Представљање 

„Заступник“ партнерства за територијални рурални развој „Рурални центар Сова„ је име организације  

која заступа партнерство и предствља одговорно лице (координатора) партнерства. 

У одсуству одговорног лица заступникa партнерства, оснивачи партнерства за територијални рурални 

развој ''име партнерства''  овлашћени су да делегирају задатак представљања партнерства за 

територијални рурални развој другом лицу. 

Чланове Партнерства чине локални економски и социјални актери из сва три сектора: јавног, приватног, 

цивилног. 

Циљеви 

Чланови Партнерства сагласни су да је њихов примарни циљ оснивање партнерства јавног, приватног и 

цивилног сектора, његов развој и  израда ЛСРР и  његово признавање од стрене Секретаријата. 

У погледу остваривања горенаведених основних циљева, чланови Партнерства нарочито ће:  

a) Поштовати принципе добре праксе; 

b) Поштовати смернице локалних, регионалних, националних и међународних  

 стратегија развоја; 

c) Укључивати становништво са територије партнерства у  процесу планирања и 

 дефинисања развојних приоритета; 

d) Припремати анализе и предлоге развојних приоритета;  

e) Доприносити спровођењу развојних приоритета и документа на локалном, 

 регионалном, националном и међународном нивоу; 



f) Промовисати територије партнерства, активности и значај видљивости свих 

 активности партнерства; 

g) Пратити и мерити постигнуте резултате;  

h) Израдити и усвојити Локалну стратегију руралног развоја (ЛСРР) засновану 

 на територији партнерства која обезбеђује оквир за економски и друштвени 

 развој територије партнерства у сарадњи парнера из јавног, приватног и цивилног сектора. 

ЛСРР има за циљ боље коришћење ендогених ресурса, интеграцију локалних активности, 

изградњу заједничких идентитета и заједничку визију за дату територију, а може укључивати и 

пројекте сарадње засноване на потребама локалних актера. 

i) Формирати локална партнерства чији су чланови актери руралног развоја на 

 територији партнерства дефинисани овим Меморандумом. Заступљеност партнера из јавног 

сектора у групи за планирање локалног развоја Партнерства не сме прећи 49%. 

Уколико се партнерство развије у законски конституисану заједничку структуру, чланови 

партнерства се слажу да ће, формалним, правним документом дефинисати заједнички 

договорене услове за постизање заједничких циљева. 

j) Примењивати приступ „одоздо на горе“: Разрађивање и реализација ЛСРР 

 има чврсто утемељење на потребама локалног развоја и ресурсима које одређују локални 

актери и чланови партнерства. Примена приступа „одоздо на горе“ значи да чланови 

непрекидно теже да повећају учешће локалних актера у изградњи партнерства и процесу 

локалног развоја. 

k) Примењивати мултисекторски приступ: Процес планирања и реализације 

 ЛСРР је заснован на интеракцији између актера и пројеката у различитим секторима локалне 

привреде (јавни, приватни, цивилни) у циљу повећања локалних потенцијала за иновације. 

l) Примењивати принцип иновација: Кроз интеракцију и сарадњу са локалним 

 актерима, чланови партнерства непрекидно трагају за новим одговорима и решењима за 

постојеће проблеме руралних подручја, што даје додатну вредност и повећава конкурентност 

на територији партнерства. 

m) Примењивати принцип сарадње са другим спољним актерима руралног 

 развоја и другим партнерствима/партнерима у циљу размене искустава и 

 „добре праксе“ са другим иницијативама. 

n) Примењивати принцип умрежавања. Чланови партнерства раде на 

 формирању мрежа између локалних актера руралног развоја и партнерстава 

 у циљу постављања основе за колективно деловање на постизању 

 заједничких циљева.  

o)       Истицати друштвену одговорност: Чланови партнерства увек ће истицати  

      потребу за друштвено одговорним пословањем и могућношћу заједничког    

      рада јавног,  приватног и цивилног сектора на унапређењу свих вредности  

      локалне заједнице. 

p)       Заштита природне средине: Сходно доброј пракси и поштовању свих    

принципа заштите животне средине водиће се рачуна о значају заштите животне средине и и 

одрживом коришћењу њеих ресурса.  

q) Укључивато  жене, младе и старе у локални развој:  Равноправно учешће и    

      подједнаке могућности за све, је принцип који ће се поштовати у свим фазама   

     планског процеса. 

 

Организација рада партнерства  

Обавезе представника - координатора партнерства (у дањем тексту Представник)   



Представник  и чланови Партнерства сагласни су да су обавезе Представника следеће: 

 Представљање Партнерства и вођење поступка за признавања Партнерства; 

 пружање подршке реализацији циљева рада Партнерства; 

 иницирање за успостављање и подршка раду Групе за планирање локалног развоја; 

 пружање и дистрибуција свих информација које се тичу реализације циљева партнерства члановима 

партнерства; 

 подстицање (анимација) локалних актера јавног, приватног и цивилног сектора на изградњу 

партнерства и учествовање у процесу локалног развоја; 

 пружање административне подршке Партнерству (припремање позива, дневног реда и материјала за 

састанаке планирања ЛСРР, припремање и дистрибуција записника са састанака, евиденција о 

пријавама за чланство, итд.). 

 

 

Група за планирање локалног развоја 

Чланови партнерства сагласни су да је улога групе за планирање локалног развоја да израђује предлог 

ЛСРР и информисање  чланства. 

Чланство у групи за планирање локалног развоја стиче се потписивањем обрасца пријаве за чланство и 

заснива се на принципима добре праксе.  

За припрему дневног реда и израду садржаја за састанке који се одржавају ради планирања предлога 

стратегије локалног развоја одговорни су Представник и Група за планирање локалног развоја.  

Сви сектори (јавни, приватни, цивилни) морају бити заступљени у групи за планирање локалног 

развоја. Група за планирање локалног развоја може да прима и тражи коментаре од тематских група за 

израду ЛСРР, као и да (тематске) прегледе уноси у ЛСРР. 

Чланови Партнерства 

Чланови партнерства су потписници Меморандума о разумевању. Састанци чланова заказују се по 

остваривању битнијих циљева у развоју партнерства, планирању предлога стратегије и ЛСРР.  

Чланови могу формирати тематске групе (нпр. власници малих газдинстава, мањинске групе, итд.) ради 

припреме тематских предлога за подношење Групи за планирање локалног развоја у току поступка 

припреме ЛСРР  и обавештавања Групе за планирање локалног развоја о таквим предлозима. 

Комуникација са потписницима Меморандума о разумевању 

Чланови партнерства сагласни су да је основно средство комуникације између Представника и чланства 

електронска мејлинг листа  која се редовно ажурира и доступна је свим члановима. 

Чланови партнерства сагласни су да ће се одржавати редовни састанци чланова партнерства и да је 

учешће на састанцима основно средство директног учешћа у процесу израде ЛСРР. 

Чланови партнерства сагласни су да имају право да сами сазову састанак тематске или фокус групе, али 

да Представник мора да буде позван на сваки такав састанак, док резултат састанка, уколико је важан за 

процес локалног развоја, мора бити саопштен Представнику и Групи за планирање локалног развоја. 

Доношење одлука на састанцима, записници, обавештавање о донетим одлукама 

На састанке се позивају сви актуелни чланови Партнерства, а нарочито на састанке на којима се доносе 

одлуке о развоју партнерства или подршци процесу израде ЛСРР. 

Одлуке везане за битне циљеве у погледу развоја партнерства или финализацију и одобравање предлога 

ЛСРР  морају се заснивати на писменом одобрењу најмање 50% потписника овог Меморандума о 

разумевању на дан доношења одлуке. 



Потписници меморандума о разумевању 

 Име штампаним словима Организација 
Сектор (јавни, 

пословни, цивилни) 
Насеље / општина 

1 Марко Цвијановић Рурални центар сова цивилни Гргуревци 

2 Миленко Весковић 
Удружење пчелара 

Фрушке горе 
цивилни Гргуревци 

3 Марина Максимовић 

Агенција за рурални 

развој града Сремска 

Митровица 

јавни  Сремска Митровица 

4 Владимир Настовић 

Управа за 

пољопривреду града 

Сремска Митровица 

јавни Сремска Митровица 

5 Жарко Сувић 

Пољопривредна 

Стручна служба 

Сремска Митровица 

јавни  Сремска Митровица 

6 Душан Нићетић 
Пчеларска Задруга 

„Honey and Marketing“ 
пословни Гргуревци 

7 Никола Никшић 
Кластер Свети 

Димитрије  
цивилно / пословни Сремска Митровица 

8 Слободан Симић 
Покрет горана Сремска 

Митровица 
 цивилни 

Сремска Митровица / 

Засавица 

9 Бранислав Јаношевић 
Сремски специјалитети 

Јаношевић 
пословни Сремска Митровица 

10 Милка Петковић Бјелица 
 Енто здање Мајка 

Ангелина 
пословни Гргуревци 

11 Милка Петковић Бјелица 

Удружење љубитеља 

сеоских обичаја Мајка 

Ангелина Гргуревци 

 цивилни Гргуревци 

12 Бранислав Јаношевић 
Удружење Сремски 

Кулен 
цивилни Сремска Митрвовица 

13 Александар  Чупић 
Етно здање Змај од 

Ноћаја 
приватни Ноћај 

14 Слободан Чикић Етно здање Чикић приватни Засавица 2 

15 Бојана Новаковић 
Еколошки клуб града 

Сремска Митровица 
цивилни Сремска Митровица 

16 Ивана Новаковић 

регионални Унецко 

срем 

Regionalni Uneco Srem 

цивилни Сремска Митровица 

17 
Петар Ћирић / Дуле 

Крстић 

Удружење Сточар – 

Срем 
цивилни Бешеново 

18 Зоран Чекеринац  
Удружење центар за 

развој села 
цивилни Дивош 

19 Зоран Самарџић 
Удружење одгајивача 

паприке равње 
цивилни Равње  

20 Жикица Беломарковић Зелена засавица цивилни Засавица 2 

21 Лаза Смиљанић 
Удружење одгајиваћа 

оваца и коза  
цивилни Лежимир  

22 Игор Чолак Bubamra production приватни Сремска Митровица 

23 Игор Чолак 
Удружење филмских 

стваралаца  
цивилни  Сремска Митровица 

24 Мирјана Новковић 
Инклузивно едукативни 

центар Ин 
цивилни Сремска Митровица 

 


