
На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју(«Сл. 
гласник РС», бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 70. Статута општине Велико 
Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 2/2019) уз претходну 
сагласност Министарствапољопривреде и заштите животне средине бр. 320-00-970/2017-
09 од 06.03.2019. године, Општинско веће општине Велико Градиште , на 71. седници 
одржаној дана 07.06.2019. године, донело је 

 

О Д Л У К У 

о измени  Програма мераподршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралногразвоја општине Велико Градиште за 2019. годину 

 

      Члан 1. 

Мења се Програм мера подршке за с провођење пољопривредне политике и 
политикеруралног развоја општине Велико Градиште за 2019. годину , усвојен а 68. 
седници одржаној дана 21.03.2019. године на следећи начин: 

Мера  100.1   Регреси 

 Планирани износ од 1.200.000,00 динара умањује се за 200.000,00 
динара, тако да је преостали износ за инвестицију 1.000.000,00 
динара. 

Мера 102 Успостављање и јачање удружења из области пољопривреде 

 Планирани износ од 500.000,00 динарс умањује се за 80.000,00 
динара, тако да је преостали износ за инвестзицију 420.000,00 динара. 

Мера 201.1   Одрживо коришћење пољопривредног земљишта 

 Инвестиција 201.1.1 Одрживо управљање земљиштем 

 Планирани износ од 500.000,00 динара умањује се за 
100.000,00 динара , тако да је преостали износ за инвестзицију 
400.000,00 динара 

 Инвестиција 201.1.3 Унапређена примена добре 
пољопривредене праксе (агромелиоративне мере) 

 Додаје се нова инвестиција са укупним фондом од 500.000,00 
динара- контрола плодности пољопривредног земљишта код 
регистрованих пољопривредних произвођача. 

Мера 601 Рефундирање трошкова закупа тезги на градској пијаци за продају 
цертификованих органских производа 



 Укида се ова мера у износу од 120.000,00 динара у целини. 

 

 
Члан 2. 

На основу ове одлукеизвршиће се измена  Програма мера подршке за спровођење 
пољопривреднеполитике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 
2019.год. у програму  и доставити Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде на сагласност. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења. 

Члан 4. 
Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Велико Градиште 

 

Број: 320-56/2019-01-4       Председник 
општине 

          Драган Милић, с,р. 


