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ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ ЧОКА
51.
На основу члана 32. ст.1 Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 111/2009, 92/2011 и
93/2012), члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.129/2007 и 83/2014.) и члана 115. Статута
општине Чока (,,Сл. лист општине Чока'' бр. 3/2011), председница општине Чока донела је следећу

О Д Л У К У

1. На предлог Општинског штаба за ванредне ситуације општине Чока председница општине Чока
ПРОГЛАШАВА ВАНРЕДНУ СИТУАЦИЈУ на територији општине Чока поводом алармантне бројности
комараца и повећане опасности по здравље становништва општине услед могућег ширења заразних болести
2. Сви надлежни органи Општине започеће одмах са предузимањем неопходних мера у вези са сузбијањем
комараца како би се у што краћем року отклонила непосредна опасност по здравље становништва
3. Ова Одлука биће објављена у „Службеном листу општине Чока“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЧОКА
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
БРОЈ: VI 87-1/2018-6
ДАТУМ: 15.05.2018.
Председница општине
Стана Ђембер, с.р.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧОКА
52.
На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( „ Сл. гл. РС“, бр. 10/2013,
142/2014, 103/2015 и 101/2016) уз претходну сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Србије број 320-00-2494/2018-09 од дана 16.04.2018. године на основу Одлуке о овлашћењу
Општинског већа Општине Чока за доношење Годишњег Програма подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја број 016-1/2016-V-XXXI („Сл.лист општине Чока“ број 3/2016) од дана
29.02.2016. године Општинско веће општине Чока на седници одржаној дана 16.05.2018.год. донело је

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЧОКА
ЗА 2018.ГОДИНУ(1)
I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА
Анализа постојећег стања
Географске и административне карактеристике: Општина Чока лежи на левој обали реке Тисе на
северном делу АП Војводине у Републици Србији. Налази се 180 км северно од Београда и 100 км од Новог Сада,
170 км западно од Темишвара и 60 км јужно од Сегедина. Територија чоканске општине граничи се са
територијама четири општине: са Новим Кнежевцом на северу, Кикиндом на истоку, Сентом и Адом на западу а
на истоку делом избија на државну границу са Румунијом. Територија општине има површину од 321
км2.Чоканску општину сачињавају осам насеља: Чока, Остојићево, Падеј, Санад, Јазово, Врбица, Црна Бара и
Банатски Моноштор
Природни услови и животна средина: Рељеф општине Чока одликује се свим оним елементима који су
карактеристични за рељеф северног Баната. То је равничарско земљиште са малим висинским разликама.
Апсолутне висине се крећу од 78 м до 84 метра. Климатске карактеристике општине одликују исте
карактеристике као климу Баната. Банат се налаизи у средишњем делу умереног топлотног појаса. Просечна
годишња температура је 11 степени целзијусових. Средње месечне се крећу од 0 (јануар) до 22 (јули).
Преовладајући ветрови у општини дувају из северозападног (Северац) и југоисточног правца (Кошава). Просечне
падавине износе 563,4 мм.
Површина општине Чоке састоји се од водопропусног земљишта. Кроз такво земљиште вода понире до
првог водонепропусног, глиновитог слоја. Акумулирањем воде испод топографске површине, ствара се слој
подземне воде, први издан. Дубина првог издана није свуда иста, јер водонепропусни слојеви глине налазе на
различитим дубинама. На лесној тераси је на већој, а у алувијалним равнима на мањој дубини. Мерењем више
бунара на деловима лесне терасе, утврђено је да се ниво воде у њима налази на дубини од 4 до 4,2 метара.
Највећи хидрографски објект у општини Чоке је река Тиса и Златица. . Река Тиса тече западном
периферијом општине. У дужини од 6 км представља природну границу према катастарској општини Сента.
Ширина Тисе на овом делу није свуда иста. Најужи део њеног тока је код сенћанског моста, где јој ширина при
ниском водостају износи 90 до 100 метара. Ширина Тисе при средњем водостају креће се од 150 до 200 метара.
Златица је лева притока Тисе. Река Златица тече југоисточном и јужном периферијом општине. На територији
војвођанског дела Баната улази на 3,6 км источно од Врбице. Њена дужина тока од државне границе па до ушћа у
Тису код Падеја је 34 км.
Биљни и животињски свет у општини одговара биљном и животињском свету оног дела Панонске низије,
који има сличан рељеф, климу и педолошке карактеристике. Деловањем човека у прошлости биосфера овог
хатара је у знатној мери промењена. Инундациона раван одговара уском појасу између корита Тисе и насипа.
Вегетација ове равни је претежно представљена врбовом шумом и тополом. Испод шумског дрвећа налази се
спрат разноврсног жбуња, а испод њега је спрат трава.
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Алувијалне равни Тисе и Златице представљене су веома бујним и разноврсним биљним светом. На
местима где постоје површине под затвореним водама јављају се представници хидрофилне вегетације: плавун,
шевар, жути и бели локвањ. Местимично се јављају и површине под ливадама. Већи део површине алувијалне
равни Тисе и Златице претворене су у оранице. На територији општине Чоке простире се један део специјалног
резервата природе ”Пашњаци велике дропље”. Овај простор обухвата територију катастарске општине Јазова и
Банатског Моноштора, то јест југоисточни део општине Чоке. Природна реткост велика дропља (отис тарда),
једна од најугроженијих птица Европе, за коју ово подручје представља једино преостало станиште у Србији
(www.еко.војводина.ср.гов.yу). У околини Чоке у јесен 1993. године нађена је једна веома ретка биљка, која се
зове Бабалушка (стенбергиа цолцхицифлора). Раније биолози је још нису констатовали у Банату. Бабалушка цвета
крајем лета и у јесен. Ово лепо цвеће представља реликт плеистоцена, који је данас доста угрожен. Њено
природно станиште у околини Чоке је од најзначајнијих у Војводини.
Територија под шумом 249 ха (у државној својини).
Стање и трендови у руралном подручју
Демографске карактеристике и трендови: Према последњем попису становништва из 2011.године у
чоканској општини живи 11.388 становника што је за 2.444 мање него 2002.године.
Насеље

Број становника 2011. год.

Број становника 2002. год.

Чока
Црна Бара
Санад
Падеј
Остојићево
Јазово
Врбица
Б. Моноштор
Укупно

4019
437
1147
2375
2328
744
236
102
11.388

4720
568
1312
2889
2829
978
404
135
13.832

Према статистичким подацима Завода за статистику РС тај број је у 2014-ој још мањи и износи 11.081
становника. За постојећу старосну структуру општине игра доминантну улогу негативан природни прираштај и
миграциони процеси односно одсељавање становништва, нарочито младих.
После гашења великих система становништво се окренуло пољопривреди, углавном на малим
индивидуалним газдинствима и појединим занатским делатностима, често у зони сиве економије. Делатности
којима се бави становништво Чока:
46% пољопривреда
24% производња
14% трговина
4% транспорт
4% грађевинарство
8% незапослени
Диверзификација руралне економије: Запосленост у Чоки је испод нивоа запослености чак и у односу
на Севрени Банат, јер је стопа запослености од 18,3% далеко испод стопе запослености за Северни Банат која
износи 33,4% и испод је просека за Војводину.
Данашњу привреду општине чине приватизована предузећа која су наследници некадашњег
пољопривредног комбината, Ливнице, Винарије, Менте и још неких мањих предузећа. Удео прерађивачке и
производне индустрије у националном дохотку је испод републичког просека а највећи удео заузима
пољопривреда. МСП и микро предузећа немају велики удео у укупној привреди у Чоки. Пoсматрано са
становишта врсте делатности, највећи број регистрованих предузетника се углавном бави трговином док је број
предузећа која се баве производним делатностима знатно мањи. Ово је највероватније последица тога да је у
делатностима трговине довољан мањи почетни капитал и бржи је обрт уложених средстава. Као узроци
неразвијености произвођачких и прерађивачких МСП се могу навести и отежано добијање инвестиционих
кредита, као и мала вредност некретнина када је потребна хипотека као вид обезбеђења дугорочних кредита.
Отежана је и могућност транспорта робе због неповољне географске позиције општине.
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Рурална инфраструктура: Територију општине, у дужини од 24 км, пресеца Државни пут првог реда
(магистрални пут) М-24 који повезује Сенту и Кикинду (Ковин и Суботицу). Директно пролази кроз Падеј,
Остојићево и Чоку. Као два државна пута другог реда (регионални путеви) Р-112 Ђала-Нови Кнежевац-Чока –
Валкањ (Румунија) и Р-123 Н.Кнежевац-Врбица-Црна Бара-Кикинда. Државни путеви који пролазе преко
територије општине Чока су углавном у лошем стању, са врло малим улагањима у одржавање у последњих 20
година. Ово се посебно односи на пут Р-123. У изградњи се налазе приступни путеви мосту Аде и Падеја као и
пут Нови Кнежевац-Црна Бара („Царски друм“).
Железничка пруга Ново Милошево-Чока-Сента-Суботица (регионална пруга бр.3 у мрежи) спада у групу
главних пруга у Војводини и на њој се обавља путничко-робни транспорт. Траса пруге тангира насеља Падеј,
Остојићево и Чоку. Остале пруге које се налазе на територији општине нису у функцији више десетина година.
Дистрибуцију воде на подручју општине Чока врши ЈКП „Чока“, путем изворишта, бунара и система
цевовода који су у јавној својини, корисници су месне заједнице. Дистрибутивни системи су засебни и нису
повезани у јединствени систем. Квалитет воде није задовољавајући због присуства тешких метала и арсена.
Микробиолошка исправност се постиже хлорисањем воде. На територији насеља Чока урађена је комплетна
канализациона мрежа чија је укупна дужина око 28 км. Тренутно има 4 црпне станице. Остала насељена места
немају уређену канализациону мрежу. Израђен је План детаљне регулације Пречистача отпадних вода за
насељено место Чока и Остојићево.
Снабдевање гасом потрошача на простору општине Чока обезбеђено је преко магистралног гасовода МГ03 као и разводног гасовода РГ-03-01 и ГМРС „Чока“. Гасификовано је само насеље Чока, остала насељена места
немају гасоводну инфраструктуру. Тренутно је прикључено око 800 потрошача физичких лица и 44 правна лица.
Потрошачи у општини Чока снабдевају се електрином енергијом из ТС 110/20 кВ „Сента2“ преко 20 кВ
далековода. Насеља Санад и Врбица снабдевају се радијалним изводом „Банатско Аранђелово“ из ТС“Кањижа“
110/20 кВ и 20 кВ разводног потројења „Нови Кнежевац“. На датом простору постоји изграђена преносна средње
напонска 20 кВ мрежа, као и нисконапонска 0,4кВ мрежа и припадајуће трафостанице. Јавна расвета је
реконструисана 2007.године у складу са новим технологијама развоја расветних тела.
У општини Чока су раздвојени двојници и извршена је дигитализација телефонске мреже. У функцији су
дигиталне телефонске централе са 4.258 прикључака у местима Чока, Падеј, Остојићево, Јазово, Санад, Црна Бара
и Врбица. Веза крајњих централа у местима Падеј, Остојићево, Јазово и Санад са надређеном централом
остварена је по оптичком каблу, док су крајње централе у Црној Бари и Врбици са Чоком повезане радиорелејном везом. Кроз општину Чока пролази магистрални оптички кабл Кикинда-Суботица и међумесни оптички
кабл Чока-Нови Кнежевац.
Постоји 11 базних станица мобилне телефоније и то од сва три оператера. Телеком има шест, Теленор
четири и ВИП једну станицу.
Територију општине бежичним интернетом покривају три локална интернет провајдера. Присутни су и
АДСЛ провајдери који покривају подручје читаве државе.
Организовано сакупљање и одношење смећа обавља ЈКП „Чока“ на подручјима насељених места Чоке,
Падеја, Санада и Остојићева. На територији општине нема регострованих санитарних депонија за одлагање смећа.
Одлагање се врши на привременим депонијама. Општина је потписала уговор са суботичком регионалном
депонијом. Нардних година се предвиђа изградња рециклажног дворишта у насељеном месту Чока а најближа
трансфер станица ће бити изграђена на територији општине Сента. На подручју општине не постоје адекватни
објекти за одлагање отпада анималног порекла (сточна гробља. Јаме гробнице, кафилерије). Уклањање лешева
животињског порекла хватање и збрињавање паса луталица и мачака врши се путем ангажовања агенције након
спроведеног поступка јавне набавке.
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Пољопривредно земљиште:
• Пољоприврдно земљиште,обрадиво и необрадиво, обухвата око 29.225 ха, што представља скоро 90%
укупне површине општине.
• Преовлађују земљишта нижих класа тако да 80% земљишта спада у 2,3 и 4 класу.
• Државног земљишта има око 13.934 ха. Од тога је 6.400 ха обрадиво а остатак чине ливаде, пашњаци у
власништву државе.
• Ливаде и пашњаци у површини од 4182 ха су враћени селима на коришћење по основу закона.
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•
•

Државно земљиште углавном обрађују пољопривредна предузећа која су настала привазизацијом делова
накадашњег комбината и пољопривредних задруга.
Они углавном гаје пшеницу, кукуруз и индустријско биље(сунцокрет, шећерну репу).
Покривеност површина са системима за наводњавање 1716,63 ха

•
•
•
•
•
•
•

Вишегодишњи засади:
Сточни фонд:
Број грла према величини стада говеда 3682 грла.
Газдинства према величини музног стада 1440 грла.
Газдинства према величини крда свиња 21221 грла.
Газдинства према величини стада оваца 8670 грла.
Газдинства према величини стада коза 638 грла.
Газдинства према величини јата бројлера 3685 грла.
Газдинства према величини јата кокошки носиља 9752 грла.

•
•
•
•

Механизација, опрема и објекти:
Објекти за смештај говеда 603 газдинства.
Објекти за смештај свиња 1212 газдинства.
Објекти за смештај носиља 869 газдинства.
Објекти за смештај органског ђубрива према економској величини газдинства 1119 газдинства.

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Радна снага:
Број радно активних чланова газдинства 1328 лица.
Број стално запослених на пољопривредним газдинстивима 16 лица
Структура пољопривредних газдинстава:
Укупан број регистрованих пољопривредних газдинстава 1696.
До 5 ха – 1321газдинство.
Од 5 до 20 ха - 309.
До 20 до 100 ха - 59.
Преко 100 ха - 7.
Производња пољопривредних производа:
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника:
Трансфер знања и информација:

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА
И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
Табела 1. Мере директних плаћања

Редни
број

Назив мере

1.
2.
3.
n+1...

УКУПНО

Шифра
мере

Планирани
буџет за меру
(укупан
износ по мери
у РСД)

Износ
постицаја по
јединици мере
(апсолутни
износ у РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику
(%) (нпр.
30%, 50%,
80%)

Максимални
износ подршке
по кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)
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Табела 2. Мере кредитне подршке

Редни
број

Назив мере

Шифра мере

Планирани
буџет за меру
(укупан износ
по мери у
РСД)

Износ
подстицаја по
јединици
мере
(апсолутни
износ у РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику
(%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)

Максимални
износ подршке
по кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

1.
2.
3.
n+1...
УКУПНО
Табела 3. Мере руралног развоја

Редни број

Назив мере

Шифра
мере

1.

Управљање
ризицима

104

Планирани буџет за
меру (укупан
износ по мери у РСД)

Износ постицаја по
јединици мере
(апсолутни износ у
РСД)

3.000.000,00

Износ подстицаја
по кориснику (%)
(нпр. 30%, 50%,
80%)
30%

-

2.
3.
n+1...

УКУПНО

Табела 4. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке и у оквиру
мера руралног развоја

Редни
број
1.
2.
3.
n+1...

Назив мере

Шифра
мере

Планирани буџет за
меру (укупан
износ по мери у РСД)

Износ подстицаја
по кориснику (%)
(нпр. 30%, 50%,
80%)

Максимални износ
подршке по
кориснику (ако је
дефинисан)
(РСД)

УКУПНО

Тaбела 4. Табеларни приказ планираних финансијских средстава
Буџет
Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке
за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
Планирана средства за директна плаћања
Планирана средства за кредитну подршку
Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја
Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања и у
оквиру мера руралног развоја

Вредност у РСД
3.000.000,00

3.000.000,00
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Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за спровођење пољопривредне политике
и политике руралног развоја:
О наведеном програму, корисници ће се информисати путем оглашавања на локалном „Мах“ радију, путем
организовања трибина на којем ће се програм презентовати, на официјалној интернет презентацији општине Чока,
као и на огласним таблама свих Месних заједница.
Мониторинг и евалуација:
Реализацију програма пратиће Општинска управа – одељење надлежно за послове пољопривреде.

II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА(2)
Назив и шифра мере: 104.3 – Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња
Образложење(3): Град као елементарна непогода представља једну од највећих опасности по
пољопривредну производњу. Са друге стране константан недостатак финансијских средстава за заштиту од града
кроз систем противградне заштите Министарства унутрашњих послова, намеће потребу да се против негативних
последица града дефинишу алтернативне мере. У 2017.години, око 3000 хектара пољопривредних површина било
је захваћено градом величине ораха чиме је начињена ненадокнадива штета пољопривредним произвођачима. У
том смислу, подстицање пољопривредних произвођача да осигурају своје усеве, представља нужну меру. Значај
овакве мере препознат је у оквиру Стратегије пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 20142020; приоритетно подручје 2.-Финансирање пољопривреде и руралног развоја и управљање ризицима.
Циљеви мере(4): Успостављање система надокнаде штете од града кроз форму осигурања усева.
Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду(5):
Подстицање кредитне подршке препознато је у следећим стратешким документима Владе Републике
Србије:
- Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-2020; приоритетно
подручје 2.-Финансирање пољопривреде и руралног развоја и управљање ризицима;
- Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017.години – члан 4.
Крајњи корисници: Регистрована пољопривредна газдинства – физичка лица.
Економска одрживост(6): Не захтева се израда бизнис плана.
Општи критеријуми за кориснике(7): Регистрована пољопривредна газдинства – физичка лица, са
територије општине Чока.
Специфични критеријуми(8): __________________________________________________
Листа инвестиција у оквиру мере(9)
Шифра
инвестиције
104.3

Назив инвестиције
Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада,
расадника и животиња

Критеријуми селекције(10)
Редни
број

Тип критеријума за избор

Да/Не

Бодови
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Интензитет помоћи(11): 30% износа премије а не више од 20.000 РСД
Индикатори/показатељи(12)
Редни
број
1.
2.
3.

Назив показатеља
Број РПГ који користе меру
Вредност уговорене премије осигурања
Површине осигуране од града

Административна процедура(13): Сваки пољопривредни произвођач (регистровано пољопривредно газдинство)
са територије општине Чока који је добио решење о исплати субвенције за премију осигурања усева од града у
износу од 40% које одобрава министарство надлежно за пољопривреду, подноси захтев локалној самоуправи како
би остварио додатна подстицајна средства. Средства ће се исплаћивати по редоследу подношења захтева до нивоа
расположивих средстава.
III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТA
Табела : Општи подаци и показатељи
Назив показатеља
ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и географски положај
Аутономна покрајина
Регион
Област
Град или општина
Површина
Број насеља
Број катастарских општина
Број подручја са отежаним условима рада у пољопривреди
(ПОУРП) (14)
Демографски показатељи
Број становника
Број домаћинстава
Густина насељености (број становника/површина, km²)
Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 - 100)
- у руралним подручјима АП/ЈЛС
Становништво млађе од 15 година (%)
Становништво старије од 65 година (%)
Просечна старост
Индекс старења (15)
Без школске спреме и са непотпуним основним образовањем (%)
Основно образовање (%)
Средње образовање (%)
Више и високо образовање (%)
Пољопривредно становништво у укупном броју становника (%)
Природни услови
Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински)
Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна
класа (16)

Вредност,
опис
показатеља

Извор податка и
година

Војводина
Банат
Севернобанатс
ки
Општина Чока
321
8
7

рзс*
рзс*
рзс*

11398
4663
35,5

рзс**
рзс*

-17,66
13,2 %
25,2 %
43,94
148,2
18,48 %
24,09 %
37,69 %
6,42 %

рзс*
рзс*
рзс*
рзс*

рзс**
рзс**
рзс**
рзс**
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
процена
интерни
интерни
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Клима (умерено-континентална, субпланинска ...)
Просечна количина падавина (mm)
Средња годишња температура (оС)
Хидрографија (површинске и подземне воде)
Површина под шумом (hа)
Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%)
Пошумљене површине у претходној години (hа)
Посечена дрвна маса (m3)
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса
Укупан број пољопривредних газдинстава:
Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ):
- породична пољопривредна газдинства (%)
- правна лица и предузетници (%)
Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (hа)
Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%)
Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци,
остало(18) (ha, %)
Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало(19) (ha, %)
Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha)
Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом (ha)
Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ha)
Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ
Одводњавана површина КПЗ (ha)
Наводњавана површина КПЗ (ha)
Површина пољопривредног земљишта у државној својини на
територији АП(20) (ha)
Површина пољопривредног земљишта у државној својини која
се даје у закуп (ha):
- физичка лица (%)
- правна лица (%)
Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела (број)
Трактори, комбајни, прикључне машине (број)
Пољопривредни објекти(21) (број)
Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници (број)
Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за заштиту
биља (ha, број ПГ)
Број чланова газдинства (22) и стално запослених на газдинству:
(на породичном ПГ: на газдинству правног лица/предузетника)
(ha)
Годишње радне јединице (23) (број)
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника(24) (број)
Производња пољопривредних производа(25) (количина):
- биљна производња (t)
- сточарска производња (t, lit, ком.)
ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура
Дужина путева(26) (km)
Поште и телефонски претплатници (број)
Водопривредна инфраструктура
Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број)
Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број)
Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3)
Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3)
Енергетска инфраструктура
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429,52 ха
0,4%
/
/
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интерни
интерни
интерни
интерни
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*

1680

рзс***
Управа за трезор(17)

21768 ха

рзс***

176 ха

рзс***

340
176 ха

рзс***
рзс***
интерни
интерни
рзс***
интерни
рзс***
интерни
интерни
интерни

66437
6642
6036
149
26795ха
3018 ПГ
4769

рзс***
рзс***
рзс***
рзс***
рзс***

1523

рзс***
интерни

рзс***
рзс***

рзс***
интерни

123,95 km
3641

рзс*
рзс*

4448
1023
521
/

рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
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Производња и снабдевање електричном енергијом(27) (број)
Социјална инфраструктура
Објекти образовне инфраструктуре(28) (број)
Број становника на једног лекара
Број корисника социјалне заштите
Диверзификација руралне економије
Запослени у секторима пољопривреде, шумарства и
водопривреде (29) (број)
Газдинства која обављају друге профитабилне активности(30)
(број)
Туристи и просечан број ноћења туриста на територији
АП/ЈЛС (31) (број)
Трансфер знања и информација
Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не)
Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни систем(32)
(број)

17.05.2018.
интерни

14
876
2372

рзс*
рзс*
рзс*

87

рзс* рзс***
рзс***

757 туриста
5,8 и просечан
број ноћења
туриста

рзс*

не

интерни
ПССС
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