
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ, на основу чл. 52. став 1. тачка 1. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14), чл. 68. став 1. тачка 

1. Статута општине Кнић („Сл.гласник РС“, бр. 95/08 и „Сл. гласник општине Кнић“ бр. 

3/16)) и члана 6. став 1. тачка 1.  Одлуке о општинској управи општине Кнић („Службени 

гласник општине Кнић“ бр. 18/16,) 

П р е д л а ж е 

ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ КНИЋ, да на седници од _______2016. 

године, на основу чл. 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

бр. 129/07 и 83/14), чл. 59. став 1. тачка 1. Статута општине Кнић („Сл. гласник РС“, 

бр.95/08 и „Сл. гласник општине Кнић“ бр. 3/16), и чл. 7. став 1. тачка 1. Одлуке о 

Општинском већу општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“, бр.1/08), донесе 

З а к љ у ч а к 

ПРЕДЛАЖЕ СЕ СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ КНИЋ, да на седници од 

_______2016. године, на основу члана 32. Став 1. Тачка 4.  Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14), чл. 35. став 1. тачка 5.. Статута општине Кнић („Сл. 

гласник РС“, бр. 95/08 и „Сл. гласник општине Кнић“ бр. 3/16) и чл.146. Пословника о 

раду Скупштине општине Кнић („Сл. гласник РС“, бр. 95/08), донесе 

 

ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КНИЋ 

(Одштампан у прилогу) 

Образложење  

 

 Правни основ за доношење овог Програма садржан је у члану 32. Став 1. Тачка 4. 

Закона о локалној самоуправи ( ''Сл.гл.Рс'', бр 129/07 и 83/14-др. Закон)  и члану 35.став 1. 

Тачка 5. Статута општине Кнић(''Сл.гл РС'', бр.95/08 и ''Сл.гл.општине Кнић'', бр. 3/16) 

којима је утврђена надлежност Скупштине да доноси стратегије, програме развоја 

општине и појединих делатности.Овај Програм служи конкретизацији циљева и 

активности дефинисаних Статегијом одрживог развоја општине Кнић за период 2010-

2020.година , и Акционог плана за имплементацију Стратегије у 2017. Години. 

 Програмом се ближе уређују мере за спровођење политике унапређења и подршке 

пољопривредној производњи и руралном развоју општине Кнић.Овај предлог програма је 

усаглашен са Закономо подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (''сл.гл.Рс'', 

бр.106/2015) и другим системским законима у овој области. Напомињемо да су мере из 

табеле број 2. У тачкама 3 и 6. Уграђене у предлог програма на основу мишљења 

Министарства пољпоривреде и заштите животне средине број___ од ___ , а с обзиром на 

чињеницу да представљају једну од кључних мера које омогућавају ефикасније 

функционисање система одбране од града  што као превентивна мера своди на минимум 

опасност од настанка несразмерно великих штета у пољопривредној производњи које 

могу настати  услед ове елементарне непогоде, што би створило далеко веће трошкове 

локалној самоупарви у смислу отклањања и ублажавања последица елементарних 

непогода.  



ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

ПОГЛАВЉЕ I - ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ 

ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

 

АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 

1.1.1. Географске и административне карактеристике 

 
 Oпштинa Кнић налази се на 43° 55' 43" географске ширине и -20° 42' 54" 

географске дужине. Припада Шумадијском округу, окружена oпштинама Крагујевац, 

Краљево, Чачак и Горњи Милановац. Заузима порвршину од 413 км са 36 насељених 

места у којима живи 14.237 становника (попис 2011. год.) 

 Сам географски положај општине обезбеђује веома добру саобраћајну повезаност 

са околином. Саобраћај се углавном одвија преко државних путних праваца Крагујевац - 

Чачак, Крагујевац - Краљево, Кнић - Баре, Крагујевац-Горњи Милановац, преко којих се 

обезбеђују излазак на ауто-пут Београд-Ниш и Ибарску магистралу. Повезаност 

општинског центра Кнића чија се седишта налазе на двадесетом километру магистралног 

пута Крагујевац-Чачак, са насељеним местима на подручју општине обезбеђују се 

локалним путевима у дужини од 92 км, од чега је 66 км асфалтирано. 

 Кнић је од већих градова у у свом окружењу удаљен: од Крагујевца 20 км, Чачка 

41км, Краљева 43 км, Горњег Милановца 33 км, а од Београда 140 км. Преко територије 

Кнића пролази значајан међународни железнички коридор Крагујевац-Краљево, као и два 

магистрална пута који општину повезују са ибарском магистралом, Чачком и Горњим 

Милановцом. 



 

1.1.2. Природни услови и животна средина 
 

 Рељеф  Кнића карактеришу изражене висинске разлике између појединих предела. 

Плодне површине око реке Груже и њених притока имају просечну надморску висину од 

270 метара, а узвишења према Руднику, Гледићким планинама, Котленику и другим 

планинама пењу се на око 500 метара надморске висине. 

 Овај део јужне Шумадије богат је шумом, водом и плодном земљом. Овакав рељеф 

и плодна земља око реке Груже веома је погодна за ратарске и повртарске културе, а 

читаво подручје за воћарство и сточарство. 

 Климатске прилике овог подручја карактеришу умерено хладне зиме и умерено 

топла     лета, што су основна обележја умерено континенталне климе. 

На територији поштине Кнић постоји изграђена већа вештачка акумулација на реци 

Гружи, која у знатној мери доприноси коришћењу водних ресурса за снабдевање 

становништва пијаћом водом. 

 

СТАЊЕ И ТРЕНДОВИ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА 

 

1.1.3. Демографске карактеристике и трендови 
 

 Број становника се годинама константно смањивао, тако да је од 23192 становника 

колико је општина имала 1971.године у 2011.години број становника је умањен и износи 

14237 становника. 

 Просечна старост се константно повећавала током последњих година и у 

2011.години је достигла вредност  47 година. 

 С обзиром да општина Кнић спада у групу малих општина, са претежном 

активношћу у области пољопривреде, то је један од разлога што млађе популације 

мигрирају ка већим привредним центрима. 

 Гледајући образовну структуру становништва старијег од 15 година највећи је број 

оних који су са средњим образовањем.Ова групација чини 36% женске,а 51% мушке 

популације. Без школске спреме је 7% женске, а 1% мушке популације. 

 

1.1.4. Диверзификација руралне економије 

 
 Статистички подаци показују да је број запослених лица  у општине Кнић 

непрекидно варира: (2003.г. – 1245 запослена лица, 2004.г. – 1492, 2005.г. - 1589, 2006.г.-

1882, 2007.г.-1641 ) из чега се може извести закључак да нема одређеног тренда у смислу 

константног смањења или повећања броја запослених. 

 Територија општине Кнић  је у потпуности рурална средина коју карактеришу 

природна богатства, очувана животна средина и доминантна рурална економија у сектору 

сточарства, воћарства, ратарства, повртарства и пчеларства.  Посебно место заузимају и 

пратеће области које се сматрају диверсификацијом  пољопривредних активности: сеоски, 

верски, ловни и манифестациони туризам, цвећарство, домаћа радиност. Улога 

пољопривреде у креирању друштвеног економског развоја на територији општине Кнић је 



доминантна у односу на остале привредне гране.Гране пољопривреде које су највише 

заступљене су:сточарство, воћарство и ратарство.Највећи напредак у овим гранама 

пољопривреде могао би се постићи променом сетвене структуре односно 

диверсификациом саме пољопривредне производње ( узгој акумулативнијих култура и 

побољшање расног састава ). 

 Општина Кнић читавом својом територијом припада најживописнијем делу 

Шумадије и својом очуваном природом и Гружанским језером пружа услове за развој 

сеоског туризма.   

 За развој сеоског туризма значајно је поменути и неопходна улагања у виду 

очувања и надградње старих вредности, као и за увећање броја домаћинстава која се баве 

овом привредном делатношћу узимајући у обзир чињеницу да постоје услови у погледу 

природног богатства.   

 

1.1.5. Рурална инфраструктура 

 
 Инфраструктура у општини Кнић има својих предности али и одређених 

недостатака, мада генерално посматрано стање локалне инфраструктуре може се оценити 

као делимично задовољавајуће.У предности се убрајају повезаност са ближим и даљим 

окружењем,магистралиним и регионалним путевима и пругом, добар квалитет воде за 

пиће.На другој страни у недостатке се сврставају коловозна конструкција која у лошем 

стању,недовољан број систем за пречишћавање комуналних отпадних вода,дотрајала 

комунална и водоводна мрежа, слабо развијена канализациона инфраструктура.У 

наредном периоду потребно је више пажње  и улагања посветити развоју и побољшању 

стања локалне инфраструктуре јер то представља један од битних предуслова за подизање 

стандарда и побаљшања услова живота и рада људи на територији општине. 

 На нивоу Општине ЈКП „Комуналац“ Кнић Дирекција за изградњу је задужена за 

одржавање локалне путне инфраструктуре и за одржавање водоводне и канализационе 

мреже и јавних површина.  

Путна мрежа 

 
 Мрежу путева општине Кнић чине магистрални,регионални,локални и 

некатегорисани путеви. 

 Стање коловоза на магистралним и регионалним путевима је у задовољавајућем 

стању са очуваним функционалним и пројектованим карактеристикама,док се за стање  

коловоза на локалним путевима не може рећи јер је оно нарушено самом чињеницом да је 

велики проценат ових путева са коловозом од каменог набоја односно од земљане 

подлоге, тако да је пропадање коловозне површине знатно брже и под утицајем саобраћаја 

али и под утицајем атмосферских прилика посебно имајући у виду конфигурацију терена.  

 Развијеност саобраћајних капацитета је у знатној мери испратила постојећу 

инфраструктуру тако да су они сасвим довољни за потребе привреде и грађанства 

општине Кнић. Значајан и знатан удео у одвијању саобраћаја има транзитни саобраћај који 

је веома жив и динамичан по свим правцима. 

 

 

 



Енергија 

 

 Општина Кнић се снабдева електричном енергијом из ЕПС ,,Србија“ РЈ ,,Кнић“. 

Снабдевање елктричном енергијом је делимично задовољавајуће.  

 

Водовод 

 

  Насеље Кнић снабдева се водом са водосистема ,,Рашковић“ и ,,Гружа“, док остала 

насеља се углавном снабдевају са индивидуалних изворишта. Делови насељених места 

низводно од Акумулације ,,Гружа“ снабдева се са водосистема који снабдева Град 

Краљево.  

 

Третман отпадних вода 

 

 Стање канализационе инфраструктуре и санитације насеља на подручју општине 

није задовољавајуће. Санитација насеља није пратила развој водоводних система (слична 

је  ситуација у целој Србији), тако да све веће количине отпадних вода које прате развој 

водовода постају један од највећих здравствених проблема. У селима практично не 

постоје системи за одвођење отпадних вода (осим неусловних септичних јама), што све 

озбиљније угрожава сама та насеља, јер доводи до загађивања изворишта и ствара услове 

за развој епидемија. Санитација сеоских насеља на подручју општине је лоша. Отпадне 

воде се испуштају у импровизоване, пропусне септичке јаме, а често се изливају и у 

непосредно окружење, те доспевају у водотоке и подземне воде. Осока из штала се често 

слива неконтролисано у мање водотоке, загађујући их својим органским садржајима, 

амонијаком и азотним једињењима. Пошто у разуђеним сеоским насељима у брдско-

планинским условима класична канализација није могућа побољшање санитације се може 

остварити кроз активности на нивоу домаћинстава,изградњом вододрживих септичких 

јама.Делимични канализациони системи постоје у насељима Кнић и Гружа. 

 

Телекомуникације 

 

 Подручје општине  је добро покривено ТТ капацитетима, месном телефонском 

мрежом, делимично интернет мрежом, омогућено је прикључење свих стандардних али и 

напредних сревиса.  

 

 

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

 

1.1.6.   Пољопривредно земљиште 
 

 На територији општине Кнић пољопривредно земљиште обухвата око 2/3 

територије општин и простире се на 27.127 ха.У структури пољопривредног земљишта 

оранице и баште 12.223 ха,  воћњаци чине 1.516 ха ,ливаде и пашњаци 5.352 ха.У том 

смислу Кнић има повољне услове за развој пољопривредне производње.Најразвијеније 

гране пољопривреде су сточарство, воћарство и ратарство као пратећа грана 

сточарству.Иако су природни услови такви да погодују развоју воћарства,услед 



застарелих садница, недовољне примене савремених агротехничких мера и уситњених 

површина за узгој воћарских култура тржишни вишкови код овог вида пољопривредне 

производње су минимални. Природне погодности омогућавају узгој шљива, јабука, а у 

новије време постоји тренд увећања површина под малинама и другим јагодичастим и 

бобичастим воћем. 

 Према подацима Пописа пољопривреде из 2012.године статус пољопривредног 

газдинства има укупно 2.384 домаћинстава У структури пољопривредних газдинстава 

доминирају она са ситним поседом где је просечна величина поседа 5.04 ха, а просечна 

величина парцеле пољопривредног земљишта је 0.42ха. Најзаступљенија биљна култура 

на ораницама и баштама (5617 ха)  у општини су жита са 7.140 ха. Од површина под 

житима на територији општине најзаступљенији је кукуруз са 3.206 ха, затим пшеница са 

3.017 ха.  

 

Површине пољопривредног земљишта по класама и културама 

        пољопривредно земљиште у ха 

култура 

класа 

I II III IV V VI VII VIII 

њива 439.4356 2354.9483 5305.2768 4611.5225 2270.0169 1124.1145 558.9034 177.4170 

врт 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

воћњаци 84.8239 1203.2790 1716.2821 500.3120 75.9960 0.0000 0.0000 0.0000 

виногради 0.0000 2.0511 47.0961 36.9225 11.8313 0.0000 0.0000 0.0000 

ливаде 268.1329 748.3206 1053.6666 645.6472 443.7586 465.1806 331.0722 0.0000 

пашњаци 55.2261 98.4328 234.0471 403.6476 692.3473 885.9562 356.3869 87.1641 

трстици-мочваре 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

УКУПНО 847.6185 4407.0318 8356.3687 6198.0518 3493.9501 2475.2513 1246.3625 264.5811 

 

 Главни извор воде за наводњавање површина на територији општине су подземне 

воде на газдинству, површинске воде на газдинству,  површинске воде ван газдинства и  

вода из водовода. 

 На територији општине Кнић налази се 848.0236 ха државног пољопривредног 

земљишта.Од укупног пољопривредног земљишта за изузимање је 689.5127 ха, а издато у 

закуп 3.13,01 ха. 

 

1.1.7.  Вишегодишњи засади 
 

Поред изузетних потенцијала за развој сточарске производње у Општини Кнић 

постоје и изваредни услови за развој воћарске производње по којој је овај крај некада био 

препознатљив.Погодни земљишни,климатски и други услови допринели су развоју 

воћарске производње овога краја.Разноврсност  у погледу састава земљишта која су према 

стадијуму свога развића могу поделити на генетски развијена,генетски млађа и 

неразвијена земљишта и која су изразито лаке структуре погодна су за подизање засада 

воћа.Подручје општине карактерише умурено-континентална клима,која се одликује 

умерено топлим летима и умерено хладним зимама, док су прелазна доба (пролеће и јесен) 



релативно блага и дуго трају.Овакви подаци указују на то да ово подручје припада 

повољној зони за производњу воћа. Веома битна чињеница је да температура ваздуха има 

правилно распоређен ток са минималним температурама у јануару и максимумом у јулу, 

што се поклапа са периодом максималне вегетације.Влажност ваздуха је један од битних 

фактора који утиче на развој биљака и треба истаћи да релативна влажност ваздуха на 

овом подручју нема веће осцилације што је погодно за развој воћарске производње. 

Површине под воћнацима у општини Кнић су на 1.516 ха. од чега 478 ха су 

плантажне површине а на 1038 ха су површине под екстензивним начином обраде.  

 

Воћне врсте по хектару 

 

Јабуке 
 

Крушке Брескве Кајсије Вишње Шљиве Ораси Лешници Остало 
 

117 
 

81 18 25 41 169 13 3 9 

 

 Из приложене табеле се види да највећи значај за општину Кнић имају шљива и 

јабука које и заузимају највеће површине. 

 

1.1.8.  Сточни фонд 
 

 Подручје општине Кнић представља идеалну базу за развој сточарске 

производње.После производње шљиве и јабуке сточарство је најважнији део 

пољопривреде овог краја.Највише је заступљена производња у говедарству и свињарству, 

док су овчарство и живинарство мање заступљене гране сточарства.Што се тиче 

природних услова може се рећи да су они на овом подручју идеални за бављење 

сточарском производњом. На већем делу територије општине Кнић добро успевају 

житарице  што је свакако значајно као добра основа за производњу сточне хране.На већим 

надморским висинама је мноштво ливада и пашњака као и другог крмног биља. 

У општини Кнић је регистровано 10.585 говеда, а од тога крава 5.870, 22.257 свиња 

од тога крмача 3.800, оваца 20.788 од тога овце за приплод 15.368, козе 1122. Занемарљив 

број стоке се налази на испаши. 

Пчеларство општине Кнић из године у годину има има све већи значај из разлога 

стабилног тржишта пчелињих производа и чињенице да је мед веома тражена намирница 

у земљама ЕУ. 

  

 

1.1.9. Механизација, опрема и објекти 

 

 У погледу опремљености механизацијом,опремом и објектима може се рећи да није 

на задовољавајућем нивоу за успешну и економски исплативу производњу.Највећи 

проблем је у старости механизације као и спором увођењу технолошких решења.У 

општини има газдинстава  са комплетном механизацијом, али највећи број газдинстава 

нема комплетну пољопривредну механизацију, и поседује трактор са мањим или већим 



бројем тракторских прикључака.Укупан број пољопривредних газдинстава која поседују 

једноосовинске тракторе је 533, двоосовинске 3.218  и комбајна 374. 

 

Једноосовински трактори Двоосовински трактори Комбајни 

Укупно Старији од 

10 година 

Укупно Старији од 

10 година 

Укупно Старији од 

10 година 

533 494 3218 3135 374 372 

   

 У погледу опремљености прикључним машинама ситуација је следећа: број берача 

кукуруза је 231,плугова 2653, тањирача 1702, дрљача 2021, сетвоспремачи 241, ротофреза 

149, растурачи минералног ђубрива 906, растурачи стајњака 73, сејалице 823, прскалице 

944, косилице 17792,приколице 1822. 

 Објекти за смештај стоке приказани су у следећој табели: 

 

Објекти за смештај 

говеда 

 

Објекти за смештај 

свиња 

 

Објекти за смештај 

носиља 

 

Објети за смештај 

остале стоке 

Број Капацитет Број Капацитет Број Капацитет Број Капацитет 

2953 25402 2442 41669 1118 101685 2003 42864 
 

  Неопходна је модернизација свих објеката за држање стоке, као и опремање 

објеката савременом опремом како би они одговарали стандардима и захтевима високе 

производње.Треба истаћи да су капацитети за држање стоке на задовољавајућем нивоу, 

има доста објеката који нису у функцији а који би уз мала финансијска улагања била 

приведена намени. 

 Објекти за смештај пољопривредних производа: 

Кошеви за кукуруз Амбари 

Број Капацитет 

м3 

Број Капацитет 

м3 

3132 61852 2009 51107 

 

 На територији општине присутно је 272 објеката за силажу чији је укупни 

капацитет 31.500 м3. 

 Објекта за смештај пољопривредних машина је укупно 1282 са капацитетом од 

82.843 м2, која су у већини газдинстава добро опремљена.Мали број газдинстава поседује 

добре услове за складиштење и чување стајњака , углавном су то осочне јаме, док се на 

већини газдинстава одлагање стајњака врши на неадекватан начин.Неопходно је у 

будућности улагати у изградњу адекватних и реконструкцију већ постојећих  стајњака. 

На територији општине је 201 пластеник капацитета 23679 м2 и 3 силоса капацитета 56м3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1.10.  Радна снага 
 

 У општини Кнић регистровано је 3.941 газдинстава. 

Укупно 1-2 3-4 5-6 7 и више лица 

3941 2392 1258 265 26 

 Из табеле се може закључити да је највећи број газдинстава са само 1-2 лица на 

породичном газдинству. 

 

 Чланови газдинства и стално запослени на газдинству према полу  

На породичном газдинству 

Укупно Жене Мушкарци 

9670 4184 5486 

 

 Годишње радне јединице ангажоване радне снаге у пољопривреди на територији 

општине Кнић 

Годишње радне јединице 

Укупно 
Носиоци 

газдинства 

Чланови 

породице који 

су обављали 

пољопривредну 

активност на 

газдинству 

Стално 

запослени на 

газдинству 

Сезонска радна 

снага и радна 

снага под 

уговором 

4501 2035 2252 27 187 

 

 

Треба истаћи да је број жена међу носиоцима газдинстава 261, и да тај број 

последњих година бележи стални пораст.У погледу односа између стално запослених на 

газдинству и сезонске радне снаге види се да је већи број сезонске радне снаге,што 

произилази из чињенице да су поједини радови у пољопривреди  сезонског карактера. 

. 

 

1.1.11.  Структура пољопривредних газдинстава 
 

 Према подацима пописа пољопривреде из 2012 године статус пољопривредног 

газдинства на подручју општине Кнић има 3941 домаћинстава,од овога броја 4 

домаћинстава је без земљишта. 

 Табела: Газдинства према величини коришћеног пољопривредног земљишта на 

територији општине Кнић (до 10 ха) 

Укупно До 1 хектара 1-2 хектара 2-5хектара 5-10 хектара 

ПГ Ха ПГ Ха ПГ Ха ПГ Ха ХГ ха 

3941 19244 545 342 645 962 1455 4899 930 6451 

 Извор:РЗС,Попис пољопривреде 2012 

 



 Табела: Газдинства према величини коришћеног пољопривредног земљишта на 

територији општине Кнић (преко 10 ха) 

10-20 хектара 20-30 хектара 30-50 хектара 50-100 хектара 100 хектара 

ПГ Ха ПГ Ха ПГ Ха ПГ Ха ПГ ха 

294 3989 51 1228 11 399 4 261 2 713 

 Извор:РЗС,Попис пољопривреде 2012 

 

  Највећи број газдинстава њих 1455 користи обрадивог земљишта у површини од 2-

5 хектара. 

 

 Газдинстава према броју условних грла: 

Укупно 

условних 

грла 

< 4 УГ 5-9 10-14 15-19 20-49 50-99 

17335 2708 832 235 86 69 2 

 Извор:РЗС, Попис пољопривреде 2012 

 

 Највећи број пољопривредних газдинстава на подручју општине Кнић има мање од 

4 условна грла. 

 

1.1.12   Производња пољопривредних производа 

 
Производња најзначајних ратарских култура у општини Кнић. 

Култура Површина  ха Просечан принос 

т/ха 

Укупно тона 

Пшеница 2.909,88 3,1 9.020,628 

Кукуруз 3.830,43 5,1 19.535,193 

Овас 928,37 2,7 2.506,599 

Јечам 403,47 3,6 1.452,492 

Соја 250,62 1,9 476,178 

укупно 8.322,77 

  

Производња најзначајнијих воћних култура у општини Кнић. 

 

Воћна врста Интензивни засади 

ха 

Екстензивни засади 

ха 

Укупно 

Шљива 391,8 709 1.100,8 

Јабука 12,6 104,1 116,7 

Вишња 16,8 24,5 41,3 

Крушке 22,8 57,8 80,6 

Бресква 3 15,5 18,5 

Дуња 1,2 11,5 12,7 

Укупно 448,2 922,4 1.370,6 

 



1.1.13  Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника 

 
 У области пољопривреде у општини постоји једна земљорадничке задруга: ЗЗ 

„Пољофлора“ Кусовац 

            Савремена пољопривредна производња захтева све већу улогу задруга и 

удружења,само таква она могу да пољопривредницима обезбеде пренос стручних 

знања,контролу производње,могућност приступа и коришћења финансијских 

средстава,обезбеђење набавке механизације,регилисање откупа и већу конкурентност на 

тржишту.Један од галавних стратешких циљева општине Кнић је развој задругарства и 

нарочито формирање већег броја удружења пољопривредника.За подршку развоју 

пољопривреде општина уздваја значајна средства.  

 

1.1.14  Трансфер знања и информација 
 

 Савремена пољопривреда данас захтева примену нових технологија а нарочито 

примену стручних знања и информација.Уколико желе да прате та знања и информације 

пољопривредници морају константно да се едукују,у том смислу највећи значај је на 

пољопривредним стручним службама  и општинама.На овом подручју постоји 

пољопривредно саветодавно стручна служба Крагујевац која својим активностима 

доприноси преносу знања ка пољопривредницима.Едукација и информисаност су 

неопходни за високу и стабилну производњу којом се остварује конкурентност на 

тржишту.У последњих неколико година ПССС Крагујевац је са својим стручним 

службама одржала велики број едукација путем зимских предавања. Такође, обављено је и 

прикупљање узорака за анализу земљишта и дате су препоруке за побољшање квалитета 

земљишта кроз правилну употребу ђубрива. Треба истаћи и да свој допринос преносу 

знања и информација из области пољопривреде даје и локална самоуправа преко својих 

стручних служби и упознају пољопривреднике са тренутним дешавањима из ове области и 

информишу о догађајима на локалном нивоу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМ МЕРА  
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И 

ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КНИЋ У 

2017.ГОДИНИ 
Табела 1. Врсте мера директних плаћања: 

 

Ред. 

бр. 

Шифра 

мере 
Мере подршке 

Буџетска 

средства 

Поз. у 

буџ. 

Ек. 

Клас. 
Извор 

ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА 

1. 100.1. РЕГРЕСИ 1.500.000,00 
 

170 451  

2. 100.2. КРЕДИТНА ПОДРШКА 10.000.000,00 
 

168 441  

 

Табела 2. Врсте мера  

 

Ред. 

бр. 

Шифра 

мере 
Мере подршке 

Буџетска 

средства 

Поз. у 

буџ. 

Ек. 

клас. 
Извор 

А. ПОДСТИЦАЈ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

КОНКУРЕНТНОСТИ И ДОСТИЗАЊЕ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА 

1. 101 
Инвестиције у физичка 

средства пољопривредних 

газдинстава 

7.500.000,00 170 451  

2. 102 

Унапређење рада 

постојећих и успостављање 

нових организација 

пољопривредних 

произвођача и 

прерађивача 

50.000,00 171 481  

3. 104 

Обнављање 

пољопривредног 

производног потенцијала 

нарушеног елементарним 

непогодама и 

катастрофалним 

догађајима и увођење 

одговарајућих 

превентивних активности 

 

 

 

 

1.700.000,00 

1.000.000,00 

 

Укупно:  

2.700.000,00 

 

167 

166 

 

 

 

 

426 

424 

 



 

 

ПОДСТИЦАЈИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ 

Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга 

4. 301 

Инвестиције за 

унапређење и развој 

руралне инфраструктуре и 

услуга 

 

 

2.400.000,00 

500.000,оо 

Укупно: 

2.900.000,оо 

 

 

169 

172 

511 

512 
 

5. 305 

Трансфер знања и развој 

саветодавства - 

Унапређење обука у 

области пољопривреде и 

руралног развоја 

2.500.000,00 165 423  

ВРСТЕ МЕРА КОЈЕ НИСУ ПРЕДВИЂЕНЕ У ОКВИРУ МЕРА ДИРЕКТНИХ ПЛАЋАЊА И 

У ОКВИРУ КРЕДИТНЕ ПОДРШКЕ И У ОКВИРУ МЕРА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга 

6. 601 
Суфинансирање рада 

противградних стрелаца 
1.500.000,00 165 423  

7. 602 

Субвенционисање набавке 

дизел горива за примарну 

пољопривредну 

производњу 

2.000.000,00 170 451  

8. 602 
Студијско-истраживачки 

радови, испитивање 

земљишта и др. 

2.000.000,00 166 424  

     

 

Број: 320-1702/2016-01 

У Книћу, 08.12.2016. године 

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                         Томислав Павловић с.р.                                                                       


