
 
Шифра

ЈЛС

Програм 0101
Одговорно лице

 

 
Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Проценат коришћења пољпопривредног 
земљишта обухваћених ГП у односу на укупне 
расположиве пољопривредне површине

Проценат 30 42

Извор верификације
проценат реализованих мера руралног развоја у 
односу на планиране мере Проценат 50 78

-

Током 2019.године реализована су два програма, програм пољопривредног земљишта и програм пољопривреде и руралног развоја. 
Програми су реализовани у складу са дефинисаним мерама. 

Унапређење пољопривреде и руралног развоја

Образложење одступања остварене 
од циљне вредности индикатора

-

Извештај о раду одељења за ЛЕР

Назив

OPSTINA VELIKO GRADISTE

ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Начелник општинске управе, Сузана Ђорђевић

Образложење спровођења програма у години извештавања:
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Извор верификације
-Извештај о раду одељења за привредни и економски развој и дијаспору и извештај 

пружаоца услуге
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у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2019
Текући буџет за 

2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

7,500 9,500 2,342 24.65
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Шифра

ЈЛС

Програм 0101

Програмска активност 0001
Одговорно лице

 

 

Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Дужина уређених пољских путева км Проценат 5.5 5.5
Извор верификације

Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини
Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора

-
Извештај о раду одељења за ЛЕР

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
У оквиру програма пољопривредног земљишта спроведене су две ајавна надметања за закуп земљишта, као и  позив за утврђивање 
пречег права. Такође су урешени пољски путеви у дужини од 202 км. 

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
Сарадник за пољопривреду и ЕЕ, Александар Игњатијевић
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у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2019
Текући буџет за 

2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

4000 1500 0 0.00
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Шифра

ЈЛС

Програм 0101

Програмска активност 0002
Одговорно лице

 

 

Назив циља програма

Назив индикатора Јединица 
мере

Базна вредност
2018.

Циљна вредност у
2019.

Остварена вредност у
2019.

Број корисника мера Проценат 41 41
Извор верификације

Унапређење пољопривредне производње и руралног развоја
Образложење одступања остварене 

од циљне вредности индикатора

-
Извештај о раду одељења за ЛЕР

Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
У оквиру мера руралног развоја 146 учесника је посетило сајмове пољопривреде у земљи и иностранству док је било 83 исплаћених 
постицаја ( 77 за осемењавање, 1 постицај удружењу, 4 за заштиту земљишта и контролу квалитета и један за селекцију) 

Назив
OPSTINA VELIKO GRADISTE

ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Мере подршке руралном развоју
Сарадник за пољопривреду и ЕЕ, Александар Игњатијевић
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у хиљадама дин
Усвојен буџет за 

2019
Текући буџет за 

2019 Извршење у 2019 Проценат извршења у 
односу на текући буџет

3500 8000 2342 29.28
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