
На основу члана 31. алинеја 2. и 5. Статута Аутономне покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“ број: 20/14), а у вези са чланом 14. став 4. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник РС” број: 62/06, 65/08-др.закон, 
41/09, 112/15 и 80/17), уз претходну сагласност Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број: 320-11-08172/2018-14 од 05.12.2018. године, 

Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 20. децембра 
2018. године, донела је 

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ 

О ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ 

Члан 1. 

Овом Покрајинском скупштинском одлуком утврђује се Програм заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине 
у 2019. години (у даљем тексту: Програм). 

Члан 2. 

Програм чини саставни део ове покрајинске скупштинске одлуке.  

Члан 3. 

Ова покрајинска скупштинска одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине‟, а примењиваће се 
од 1. јануара 2019. године. 

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

101 Број: 3-9/2018-01 
Нови Сад, 20. децембар 2018. године 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ 

Иштван Пастор, с.р. 
Pásztor István, s.k. 



ПРОГРАМ 
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ 

I 
За финансирање Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години (у даљем 
тексту: Програм), планирају средства у укупном износу 1.518.247.379,00 динара и то из:  

 Прихода из буџета у износу од 1.282.164.446,00 динара; 

 Нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од  
236.082.933,00 динара. 

Средства у износу од 78.949.779,00 динара – користиће се за исплату 
нереализованог дела Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018.години („Службени 
лист Аутономне покрајине Војводине”, број: 57/17, 3/18-испр и 29/18; у даљем тексту: 
Програм 2018). 

ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ 

Програмска активност 1002: Подршка 
уређењу пољопривредног земљишта 

обавеза 
Секретаријата 

(динара) у 2019. 
год. 

очекиван
и обим 
радова 

учешће 
буџета 

АПВ макс. 
до (%) 

учешће 
корисника 
средстава 
мин. (%) 

2.1 
Започињање нових поступака 
комасације по уговорима 
закљученим у 2018.г. 

4.968.063,00 
3 кат. 

општине 
30 70 

2.2 
Наставак поступака комасације по 
уговорима закљученим у 2018.г. 

19.285.906,00 
7 

кат.општи
на 

30 70 

2.3 
Уређење атарских путева и 
отресишта по уговорима 
закљученим у 2018.г. 

11.082.933,00 6 км 40 60 

2.4 

Уређење каналске мреже у 
функцији одводњавања 
пољопривредног земљишта по 
уговорима закљученим у 
2018.години 

25.000.000,00 38 км 30 70 

Укупно– подршка уређењу 
пољопривредног земљишта 

60.336.902,00 
 

   

Програмска активност 1003: Подршка 
коришћењу пољопривредног земљишта 

обавеза 
Секретаријата 

(динара) у 2019. 
год. 

очекиван
и обим 
радова 

учешће 
буџета 

АПВ макс. 
до (%) 

учешће 
корисника 
средстава 
мин. (%) 

3.1 

Привођење култури необрадивог 
пољопривредног земљишта–за 
пољопривредну производњу – 
реконструкција рибњака и 
подизање нових рибњака (уговори 
из 2018.г.) 

17.410.477,00    4 субјекта 50 50 



3.2 ГИС 1.202.400,00 АПВ 100 0 

Укупно – подршка коришћењу 
пољопривредног земљишта 

18.612.877,00    

УКУПНО ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ 
78.949.779,00 

 
   

Корисници средстава из тачке I, подтачка 2.1 јесу локалне самоуправе с територије 
АП Војводине, које су у 2018. години поднеле пријаву на конкурс за реализацију 
поступака комасације, које су испуниле услове овог конкурса, а с којима је у 2018. 
години закључен уговор о додели бесповратних средстава за започињање поступка 
комасације. Активност из тачке I, подтачка 2.1, финансираће се из буџета АП Војводине, 
максимално до 30% средстава. Преостала средства обезбеђују корисници средстава. 

Корисници средстава из тачке I, подтачка 2.2 јесу локалне самоуправе с територије 
АП Војводине, које су у 2018. години поднеле пријаву на конкурс за реализацију 
поступака комасације, које су испуниле услове овог конкурса, а с којима је у 2018. 
години закључен уговор о додели бесповратних средстава за наставак поступка 
комасације. Активност из тачке I, подтачка 2.2, финансираће се из буџета АП Војводине, 
максимално до 30% средстава. Преостала средства обезбеђују корисници средстава. 

Корисници средстава из тачке I, подтачка 2.3 јесу локалне самоуправе с територије 
АП Војводине, које су у 2018. години поднеле пријаву на конкурс за уређење атарских 
путева и отресишта, које су испуниле услове овог конкурса, а с којима је у 2018. години 
закључен уговор о додели бесповратних средстава за уређење атарских путева и 
отресишта. Активност из тачке I, подтачка 2.3, финансираће се из буџета АП Војводине, 
максимално до 40% средстава. Преостала средства обезбеђују корисници средстава. 

Корисници средстава из тачке I, подтачка 2.4, јесу локалне самоуправе с територије 
АП Војводине, које су у 2018. години поднеле пријаву на конкурс за реализацију радова 
на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта, 
које су испуниле услове овог конкурса, и које су у 2018. години закључиле са 
Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумаство и ЈВП „Воде 
Војводине“ тројни уговор о уређењу каналске мреже у функцији одводњавања 
пољопривредног земљишта. Активност из тачке I, подтачка 2.4, финансираће се из 
буџета АП Војводине, максимално до 30% средстава. Преостала средства обезбеђују 
локалне самоуправе, при чему ће се сва уговорена средства пребацити на рачун ЈВП 
„Воде Војводине”. Активност се реализује уз стручну подршку ЈВП „Воде Војводине” у 
делу који се односи на избор извођача радова и надзор на извршеним радовима.  

Активност из тачке I, подтачка 3.1, финансираће се из буџета АП Војводине, до 50% 
по спроведеном конкурсу за привођење култури необрадивог пољопривредног 
земљишта – реконструкција рибњака и подизање нових рибњака на територији АП 
Војводине са субјектима с којима је закључен уговор у 2018. години. 

Активност из тачке I, подтачка 3.2, реализоваће се с циљем имплементације 
географског информационог система у областима рада Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство. Активност из тачке I, подтачка 3.2, 
обављаће компетентно правно лице, са којим је у 2018.години закључен уговор након 
спроведене процедуре у складу са Законом о јавним набавкама. Активност ће се 
финансирати у целости из буџета АП Војводине.  



II 

Планирана средства у износу од – 1.439.297.600,00 динара – користиће се за 
следеће активности у 2019 години: 

Програмска активност 1001: Подршка 
заштити пољопривредног земљишта 

обавеза 
Секретаријата 

(динара) у 2019. 
год. 

очекиван
и обим 
радова 

учешће 
буџета 

АПВ макс. 
до (%) 

учешће 
корисника 
средстава 
мин. (%) 

1.1 
Контрола плодности обрадивог 
пољопривредног земљишта  

15.000.000,00 
8.011 
ком 

100 0 

1.2 

Систематско праћење болести и 
штеточина, превенција 
контаминације пољопривредног 
земљишта и воде у мелиоративним 
каналима  

190.000.000,00 АПВ 100 0 

1.3 

Побољшање и очување плодности 
пољопривредног земљишта 
применом органског ђубрива на 
обрадивом пољопривредном 
земљишту унапређењем сточарства 
кроз одгајивачки програм за 
уматичена грла 

 
50.000.000,00 

180 
правних 

лица 
100 0 

1.4 
Подизање нивоа ефикасности 
противградне заштите 

30.000.000,00 
795 

ракета 
100 0 

1.5 

Опремање надлежних служби 
механизацијом и опремом за 
гашење пољских пожара на 
пољопривредном земљишту 

40.000.000,00 
168 

субјеката 
100 0 

1.6 Опремање пољочуварских служби 10.000.000,00 

10 
локалних 
самоупр

ава 
 

50 50 

Укупно - подршка заштити 
пољопривредног земљишта 

335.000.000,00    

Програмска активност 1002: Подршка 
уређењу пољопривредног земљишта 

обавеза 
Секретаријата 

(динара) у 2019. 
Год. 

 

Очекива
ни обим 
радова 

учешће 
буџета 

АПВ макс. 
до (%) 

учешће 
корисника 
средстава 
мин. (%) 

2.1 
Започињање нових поступака 
комасације 

20.000.000,00 
5 кат. 

општине 
50 50 



2.2 

Наставак поступака комасације;  
Изградња, реконструкција, санација 
и уређење каналске мреже у  
функцији одводњавања и 
наводњавања код поступака 
комасације; Уређење атарских 
путева код поступака комасације 

80.000.000,00 

 
13 кат. 

општина 
 

50 50 

2.3 
Уклањање дивљих депонија с 
државног пољопривредног 
земљишта 

10.000.000,00  
10 локал. 
самоупр

ава 
50 50 

2.4 
Уређење атарских путева и 
отресишта 

190.000.000,00      65 км 50 50 

2.5 
Уређење каналске мреже у 
функцији одводњавања 
пољопривредног земљишта 

110.000.000,00 180 км 40 60 

Укупно – подршка уређењу 
пољопривредног земљишта 

410.000.000,00    

Програмска активност 1003: Подршка 
коришћењу пољопривредног земљишта 

обавеза 
Секретаријата 

(динара) у 2019. 
год. 

очекиван
и обим 
радова 

учешће 
буџета 

АПВ макс. 
до (%) 

учешће 
корисника 
средстава 
мин. (%) 

3.1 

Интензивирање коришћења 
пољопривредног земљишта – 
подршка произвођачима за: 1) 
изградњу, реконструкцију, санацију 
система за наводњавање, набавку 
опреме за наводњавање; 2) набавку 
конструкција и опреме за 
производњу у заштићеном 
простору; 3) набавку опреме за 
заштиту од временских непогода и 
елемената потребних за подизање 
воћарсиких и виноградарских 
засада 

650.000.000,00 
 

3.600 ха 
 

70 30 

3.2 Г И С 4.297.600,00 АПВ 100 0 

3.3 

Интензивирање коришћења 
пољопривредног земљишта којим 
располажу научно истраживачке  
установе и институти и средње 
пољопривредне школе – набавка 
опреме  

20.000.000,00 
15 

субјеката 
100 0 

3.4 

Привођење култури необрадивог 
пољопривредног земљишта – за 
пољопривредну производњу – 
реконструкција рибњака и 
подизање нових рибњака 

20.000.000,00 
5 

субјекта 
 

70 30 



Укупно – подршка коришћењу 
пољопривредног земљишта 

694.297.600,00    

 
 
НОВОПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 

1. Подршка заштити пољопривредног земљишта 335.000.000,00 

2. Подршка уређењу пољопривредног земљишта 410.000.000,00 

3. Подршка коришћењу пољопривредног земљишта 694.297.600,00 

У К У П Н О  З А  2019. год. 1.439.297.600,00 

 
 

ПРЕНЕТЕ И НОВОПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ 

1. ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ 
78.949.779,00 

 
 2. НОВОПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. год.  1.439.297.600,00 

У К У П Н О  У  2019. год. 
1.518.247.379,00 

 
III 

Активност из тачке II, подтачка 1.1, реализује се преко пољопривредних стручних 
служби с територије АП Војводине. Активност из тачке II, подтачка 1.1, обухватиће 
обрадиво пољопривредно земљиште које је у државној својини, а које користе правна 
и физичка лица. Активност обухвата узорковање, утврђивање садржаја 
макроелемената (азота, фосфора, калијума, хумуса, калцијум карбоната и киселости) и 
давање препорука за укупан број од минимум 8.011 узорака – по цени од 1.760,00 
динара по узорку, са урачунатим порезом на додату вредност, као и утврђивање 
садржаја микроелемената (бакар, цинк, никл, хром, арсен, жива, олово и кадмијум) за 
минимум 212 узорка – по цени од 4.248,00 динара по узорку, са урачунатим порезом 
на додату вредност. Активност из тачке II, подтачка 1.1, финансираће се у целости из 
буџета АП Војводине и обухватиће обрадиво пољопривредно земљиште од I до V 
катастарске класе на територији АП Војводине.“ 

Реализацијом активности из тачке II, подтачка 1.2, створиће се услови за 
систематско праћење болести и штеточина на пољопривредним културама у оквиру 
прогнозно извештајне делатности и одрживе примене пестицида због превенције 
контаминације пољопривредног земљишта и воде у мелиоративним каналима на 
територији АП Војводине. Корисници средстава ће бити 12  пољопривредних стручних 
служби са територије АП Војводине. За потребе инплементације резултата прогнозно-
извештајне службе АПВ и унапређење мониторинга започетих мера биће ангажовани 
саветодавци из 12  пољопривредних стручних служби и Енолошке станице Вршац са 
територије АП Војводине. Такође, финансираће се набавка потребне опреме за рад 
саветодавне и прогнозно извештајне службе.  Активност из тачке II, подтачка 1.2, 
финансираће се у целости из буџета АП Војводине.  

Корисници средстава из тачке II, подтачка 1.3 јесу правна лица са којима се 
закључује уговор за унапређење сточарства кроз одгајивачки програм за 



висококвалитетна приплодна уматичена грла, ради  повећања сточног фонда у циљу 
повећања обима продукције стајњака и примене стајњака на пољопривредном 
земљишту ради побољшавања и очувања плодности пољопривредног земљишта. 
Средства се додељују по спроведеном конкурсу. Активност из тачке II подтачка 1.3 
финансираће се у целости из буџета АПВ.  

Активност из тачке  II, подтачка 1.4, реализоваће се са циљем подизања нивоа 
ефикасности противградне заштите  кроз набавку противградних ракета за спровођење 
противградне заштите пољопривредних усева на територији АП Војводине. Набавка 
противградних ракета вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама. Средства за 
реализацију ове активности у целости се обезбеђују из буџета АП Војводине. 

Корисници средстава из тачке II, подтачка 1.5, јесу локалне самоуправе и 
добровољна ватрогасна друштва с територије АП Војводине који ради ефикасније 
заштите од пољских пожара на пољопривредном земљишту, приступају опремању 
добровољних ватрогасних друштава ватрогасним возилима и осталом ватрогасном 
опремом. Средства се додељују по спроведеном конкурсу. Активност из тачке II, 
подтачка 1.5, финансираће се из буџета АП Војводине максимално до 100% средстава, 
а преостала средстава обезбеђују корисници средстава. 

Корисници средстава из тачке II, подтачка 1.6, јесу локалне самоуправе с територије 
АП Војводине које приступају опремању пољочуварских служби. Средства се додељују 
по спроведеном конкурсу. Активност из тачке II, подтачка 1.6, финансираће се из 
буџета АП Војводине, максимално до 50% средстава, а преостала средстава обезбеђују 
корисници средстава. 

Корисници средстава из тачке II, подтачка 2.1, јесу локалне самоуправе с територије  
АП Војводине које су донеле одлуку о спровођењу комасације. Средства се додељују 
по спроведеном конкурсу. Активност из тачке II, подтачка 2.1, финансираће се из 
буџета АП Војводине, максимално до 50% средстава. Преостала средства обезбеђују 
корисници средстава.  

Корисници средстава из тачке II, подтачка 2.2, јесу локалне самоуправе с територије 
АП Војводине, код којих је поступак комасације у току или је окончан. По спроведеном 
конкурсу, средства се додељују за наставак поступка комасације; Изградњу, 
реконструкцију, санација и уређење каналске мреже у  функцији одводњавања и 
наводњавања код поступака комасације; Уређење атарских путева код поступака 
комасације. Активност из тачке II, подтачка 2.2, финансираће се из буџета АП Војводине 
максимално до 50% средстава. Преостала средства обезбеђују корисници средстава.  

Корисници средстава из тачке II, подтачка 2.3, јесу локалне самоуправе с територије 
АП Војводине које приступају уклањању дивљих депонија с државног пољопривредног 
земљишта, односно привођењу намене пољопривредног земљишта. Средства се 
додељују по спроведеном конкурсу. Активност из тачке II, подтачка 2.3, финансираће се 
из буџета АП Војводине, максимално до 50% средстава, а преостала средстава 
обезбеђују корисници средстава.  

Корисници средстава из тачке II, подтачка 2.4, јесу локалне самоуправе с територије 
АП Војводине које приступају уређењу атарских путева и отресишта на својој 
територији. Средства се додељују по спроведеном конкурсу. Активност из тачке II, 
подтачка 2.4, финансираће се из буџета АП Војводине, максимално до 50% средстава, а 
преостала средстава обезбеђује корисник средстава.  

Корисници средстава из тачке II, подтачка 2.5, јесу локалне самоуправе с територије 
АП Војводине, које приступају уређењу отворене каналске мреже у функцији 



одводњавања пољопривредног земљишта, уз претходно прибављену сагласност ЈВП 
„Воде Војводине”. Средства се додељују по спроведеном конкурсу на који ће право 
пријављивања имати локалне самоуправе с територије АП Војводине. Након 
спроведене конкурсне процедуре, уговоре о реализацији активности из тачке II, 
подтачка 2.5, закључиће Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство, локалне самоуправе и ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад. Активност из тачке 
II, подтачка 2.5, финансираће се из буџета АП Војводине, максимално до 40% 
средстава, а преостала средстава обезбеђује кориснк средстава, при чему ће се сва 
уговорена средства пребацити на рачун ЈВП „Воде Војводине”. Активност се реализује 
уз стручну подршку ЈВП „Воде Војводине” у делу који се односи на избор извођача 
радова и надзор на извршеним радовима. Извршење радова и плаћање извођачу 
радова уговараће ЈВП „Воде Војводине” Нови Сад.  

Корисници средстава из тачке II, подтачка 3.1, јесу физичка, правна лица и задруге 
који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и који приступају: 1) изградњи, 
реконструкцији и санацији система за наводњавање, набавци опреме за наводњавање; 
2) набавци конструкција и опреме за производњу у заштићеном простору; 3) набавци 
опреме за заштиту од временских непогода (набавка система за заштиту од мраза, 
противградне мреже, као и друге опреме за заштиту пољопривредног земљишта, 
засада и усева од елементарних непогода) и елемената потребних за подизање 
воћарсиких и виноградарских засада. Средства се додељују по спроведеном конкурсу. 
Активност из тачке II, подтачка 3.1, финансираће се из буџета АП Војводине, 
максимално до 70% средстава. Преостала средства обезбеђују корисници средстава.  

Активност из тачке II, подтачка 3.2, реализоваће се с циљем имплементације 
географског информационог система у областима рада Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство. Активност из тачке II, подтачка 3.2, 
обављаће компетентно правно лице, изабрано у складу са Законом о јавним 
набавкама. Активност ће се финансирати у целости из буџета АП Војводине.  

Корисници средстава из тачке II, подтачка 3.3 јесу научно истраживачке установе, 
институти,  средње пољопривредне школе и остале средње школе које образују 
ученике пољопривредне струке, с територије АП Војводине које приступају набавци: 
опреме за наводњавање, конструкција и опреме за производњу у заштићеном 
простору, опреме за заштиту од временских непогода- противградне мреже и друге 
опреме за заштиту пољопривредног земљишта, засада и усева од елементарних 
непогода, опрема за сакупљање, одлагање, манипулацију и примену органског 
ђубрива у циљу побољшавања и очувања плодности пољопривредног земљишта, као и 
остале опреме на сточарским фармама, опреме за побољшање и очување плодности 
пољопривредног земљишта и опреме и механизације за обраду пољопривредног 
земљишта. Активност ће се у целости финансирати из буџета АП Војводине по 
спроведеном конкурсу. 

Активност из тачке II, подтачка 3.4, финансираће се из буџета АП Војводине, до 70% 
по спроведеном конкурсу за привођење култури необрадивог пољопривредног 
земљишта ‒ реконструкција рибњака и подизање нових рибњака на територији АП 
Војводине. 
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