На основу члана 14. став 2. Закона о пољопривредном земљишту
(„Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09), а у вези са чланом 7.
Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину (,,Службени гласник РС”, брoj
142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),
Влада доноси
УРЕДБУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ УРЕДБЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ИЗВОЂЕЊА
РАДОВА НА ЗАШТИТИ, УРЕЂЕЊУ И КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА ЗА 2015. ГОДИНУ
-Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 90/15Члан 1.
У Уредби о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу
и коришћењу пољопривредног земљишта за 2015. годину („Службени гласник РС”,
број 22/15), у члану 2. речи: „привођење култури обрадивог пољопривредног
земљишта; мелиорација ливада и пашњака;”, бришу се.
Члан 2.
У Програму извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу
пољопривредног земљишта за 2015. годину, у глави I. став 1. тачка 2) подтачка (1)
речи: „32.800 ha” замењују се речима: „32.636 ha”.
У подтачки (3) запета на крају замењује се тачком и запетом.
Подтач. (4) и (5) бришу се.
У ставу 2. тачка 1) подтачка (5) речи: „54.000.000 динара” замењују се
речима: „76.100.000 динара”.
У подтачки (6) речи: „986.000 динара” замењују се речима: „1.986.000
динара”.
У тачки 4) тачка на крају замењује се тачком и запетом и додаје се тачка
5), која гласи:
„5) биће исплаћен преостали део средстава за набавку опреме за
наводњавање који није исплаћен на основу Уредбе о утврђивању Програма извођења
радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2013. годину
(„Службени гласник РС”, бр. 29/13 и 73/13), у висини до 2.436.000 динара.”
У глави II. Табела 1. мења се и гласи:
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„Табела 1.

Врста радова/Намена
улагања

Планирана
вредност за
нове и
започете
изведене
радове,
односно
улагања
(у динарима)

2=4+5+6+7+8
1
+9+10
1. Заштита пољопривредног земљишта

1.1. Контрола
плодности обрадивог
пољопривредног
земљишта

150.000.000

1.2. Побољшање
хемијских и
биолошких својстава
обрадивог
пољопривредног
земљишта

80.000.000

I. Укупно

230.000.000

Средства буџета Републике Србије за нове и започете/изведене радове, односно улагања - Раздео 23
Глава 23.11- Управа за пољопривредно земљиште, Програм 0102- Заштита, уређење, коришћење и
управљање пољопривредним земљиштем, Функција 420- Пољопривреда, шумарство, лов и риболов по
Програмским активностима/по Пројектима/по појединим економским класификацијама у динарима

по
Програмским
активностима
/по Пројектима

3

Нови радови,
односно
улагања

4

0002 Подршка
заштити и
коришћењу
пољопривредн
ог земљишта
0002 Подршка
заштити и
коришћењу
пољопривредн
ог земљишта
-

451- Субвенције јавним
нефинансијским предузећима
и организацијама

463- Трансфери осталим
нивоима власти

Започети/
изведени
радови

Нови радови,
односно
улагања

5

6

511- Зграде и
грађевински објекти
Нови
радови,
односно
улагања

Започети
/изведени
радови

7

8

Започети
/изведени
радови

9

Други
извори
средстава
за нове и
започете/из
ведене
радове,
односно
улагања
(у
динарима)

Учешће средстава
буџета Републике
Србије за нове и
започете/изведене
радове, односно
улагања у укупним
средствима буџета
Републике Србије
за 2015. годину
(у%)

10=2(4+5+6+7+8
+9)

11=
(4+5+6+7+8+9)
/1.417.536.000*100

-

–

150.000.000

-

-

-

-

10,58

-

-

40.000.000

-

-

-

40.000.000

2,82

-

-

190.000.000

-

-

-

40.000.000

13,40
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2. Уређење пољопривредног земљишта

2.1. Комасација
2.2. Уређење
(ревитализација)
пољских путева
2.3. Набавка нове
опреме за
наводњавање, односно
опреме за
наводњавање

398.571.429

0001- Подршка
уређењу
пољопривредног
земљишта

200.000.000

79.000.000

-

-

-

-

119.571.429

19,68

615.384.615

0001- Подршка
уређењу
пољопривредног
земљишта

357.000.000

43.000.000

-

-

-

-

215.384.615

28,22

-

-

117.000.000

10.436.000

-

-

127.436.000

8,99

-

-

-

147.100.000

-

-

-

10,38

-

-

-

-

-

22.000.000

-

1,55

557.000.000

122.000.000

-

-

160.000.000
182.000.000

462.392.044

11,29
80,11

254.872.000

2.4. Рехабилитација,
ревитализација,
реконструкција,
модернизација и
изградња система за
наводњавање, односно
изградња система за
наводњавање

147.100.000

2.5. Изградња и
реконструкција
система за
наводњавање

22.000.000

2.6. Израда пројектнотехничке
документације за
изградњу и/или
реконструкцију
система за
наводњавање
II. Укупно

160.000.000
1.597.928.044

0001- Подршка
уређењу
пољопривредног
земљишта

0001- Подршка
уређењу
пољопривредног
земљишта
5001- Изградња
нових и
ревитализација
постојећих
система за
наводњавање
5001- Изградња
нових и
ревитализација
постојећих
система за
наводњавање
-

117.000.000

157.536.000
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3. Коришћење пољопривредног земљишта
3.1. Давање у закуп
обрадивог
пољопривредног
земљишта
III. Укупно
4.1. Студијскоистраживачки радови,
програми и пројекти у
области заштите и
коришћења
пољопривредног
земљишта од значаја
за Републику Србију,
као и за јединице
локалних самоуправа
4.2. Студијскоистраживачки радови,
програми и пројекти у
области уређења
пољопривредног
земљишта од значаја
за Републику Србију,
као и за јединице
локалних самоуправа

5.000.000
5.000.000

0002-Подршка
заштити и
коришћењу
пољопривредн
ог земљишта
-

62.500.000

0002-Подршка
заштити и
коришћењу
пољопривредн
ог земљишта

-

2.500.000
2.500.000

5.000.000

1.000.000

55.000.000

28.750.000

0001- Подршка
уређењу
пољопривредн
ог земљишта

14.014.000

986.000

91.250.000

-

19.014.000

5. Организација
стручног скупа или
саветовања

2.000.000

0003- Стручна
и
административ
на подршка у
управљању
пољопривредн
им земљиштем

V.Укупно

2.000.000

-

IV. Укупно

V. Укупно (I-V)
1.926.178.044
Укупна средства из буџета Републике Србије за 2015.
годину (динари)

-

576.014.000

-

-

-

-

-

1.500.000

4,30

10.000.000

-

-

-

3.750.000

1,76

1.986.000

65.000.000

-

-

-

5.250.000

6,07

-

-

1.000.000

-

-

-

1.000.000

-

-

1.000.000

-

-

-

1.000.000

0,07
0,07

160.036.000

-

182.000.000

123.986.000

375.500.000

2.500.000
2.500.000

1.417.536.000”

-

508.642.044

0,35
0,35

100,00

У глави III. став 8. тачка 1) тачка и запета на крају замењују се
тачком, а тачка 2) брише се.
Став 9. мења се и гласи:
„За контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта
Служба у своје име подноси пријаву на конкурс и средства остварује за свој
рачун, а за радове из става 8. тачка 1) подтачка (2) ове главе Служба пријаву на
конкурс подноси у своје име, а средства остварује за рачун лица које остварује
право на средства за побољшање хемијских и биолошких својстава обрадивог
пољопривредног земљишта (у даљем тексту: корисник), као и за свој рачун, и то
за израду програма за радове из става 8. тачка 1) подтачка (2) ове главе.“
Ст. 14, 15, 16, 17. и 18. бришу се.
Досадашњи став 19. постаје став 14.
У досадашњем ставу 20. који постаје став 15. речи: „из става 19.”
замењују се речима: „из става 14.”
У досадашњем ставу 21. који постаје став 16. речи: „из става 19.”
замењују се речима: „из става 14.”
Досадашњи став 22. постаје став 17.
Досадашњи став 23. који постаје став 18. мења се и гласи:
„Поред намене из става 17. ове главе установа може да оствари
право на средства за организацију стручног скупа или саветовања под условима
из става 14. тачка 2) и ст. 15. и 16. ове главе.”
Досадашњи ст. 24. и 25. постају ст. 19. и 20.
Глава IV. мења се и гласи:
„IV.
Процентуално учешће средстава по кориснику средстава и намени
улагања, односно врсти радова из главе III. овог програма на које има право
корисник средстава, а у зависности од подручја на коме ће се извршити радови,
као и максимални износи средстава по врсти ограничења које корисник
средстава може да оствари у зависности од врсте радова, односно намене
улагања дати су у Табели 2.
Табела 2.

Корисници средстава и врсте
радова, односно намене улагања

Средства за
подручја са
отежаним
условима рада
у
пољопривреди
(% учешћа) до

Средства за
остала
подручја
(% учешћа)
до

Максимални износи средстава по врсти
ограничења дати у динарима са урачунатим
порезом на додату вредност

по јединици
површине
(ha)

по
анализираном
узорку
/обрасцу

по поднетој
пријави/захтеву/
пројекту/
програму/предлогу/
за све анализиране
узорке

1. ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
1.1. Комасација

70

70

-

-

-

1.2.Уређење (ревитализација)
пољских путева

70

60

-

-

15.000.000
по пријави

2
1.3.Студијско-истраживачки
радови, програми и пројекти од
значаја за јединицу локалне
самоуправе

85

75

-

-

2.500.000
по пријави

50

50

-

-

5.000.000
по пријави

100

100

8.000

-

80.000
по пријави

2.2.2. закупцу који је власник
земљишта које се граничи са
земљиштем закуподавцa

100

100

10.000

-

100.000
по пријави

2.2.3. закупцу који је власник
земљишта које се граничи са
земљиштем закуподавца, а
млађи је од 40 година

100

100

10.000

-

100.000
по пријави

2. ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
2.1. Набавка нове опреме за
наводњавање
2.2. Давање у закуп обрадивог
пољопривредног земљишта:
2.2.1. физичком лицу

3. СЛУЖБА
3.1. Контрола плодности
обрадивог пољопривредног
земљишта код:
3.1.1. физичког лица власника
земљишта

19.000 за све
анализиране
узорке

100

100

-

1.900 по
узорку
1.900 по
узорку и
1.250 по
обрасцу

3.2.1. физичког лица власника
земљишта

50

50

50.000

-

3.2.2. закупца пољопривредног
земљишта у државној својини

50

50

50.000

4. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
4.1. Студијско - истраживачки
радови, програми и пројекти од
значаја за Републику Србију
100

100

-

-

10.000.000
по пријави

50

50

-

-

300.000
по захтеву

50

50

-

-

5.000.000
по пријави

3.1.2. закупца пољопривредног
земљишта у државној својини
3.2. Побољшање хемијских и
биолошких својстава обрадивог
пољопривредног земљишта код:

4.2. Организација стручног
скупа или саветовања

100

100

-

-

19.000 за све
анализиране
узорке

500.000
по програму
500.000
по програму

5. УСТАНОВА И ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ
5.1. Набавка нове опреме за
наводњавање
6. УСТАНОВА
6.1. Организација стручног
300.000
скупа или саветовања
50
50
по захтеву
7. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО, ПРЕДУЗЕТНИК, УДРУЖЕЊЕ ВОДОКОРИСНИКА И ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА

3
7.1. Набавка нове опреме за
наводњавање

50

50

-

-

5.000.0000
по пријави

Служба може да оствари право на средства за свој рачун, по
достављеној фактури за намену из главе III. став 8. тачка 1) подтачка (2) овог
програма по једном програму који је сама израдила до 15.000 динара са
урачунатим порезом на додату вредност.”
У глави V. став 1. речи: „став 19.”, замењују се речима: „став 14.”,
а речи: „став 22.” замењују се речима: „став 17.”.
Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број: 110-11536/2015
У Београду, 30. октобра 2015. године
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