
 

 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 2013. годину (,,Службени гласник РС”, 

бр. 114/12 и 59/13) 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 и 72/12), 

 

 Влада доноси 

 

 

УРЕДБУ 

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА 

ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАШТИТИ, УРЕЂЕЊУ И КОРИШЋЕЊУ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2013. ГОДИНУ  
- Објављен у „Службеном гласнику РС”, број 73/13 од 16. августа 2013. године - 

 

Члан 1. 

 У Уредби о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу 

и коришћењу пољопривредног земљишта за 2013. годину (,,Службени гласник 

РС”, брoj 29/13), члан 2. мења се и гласи: 

,,Члан 2. 

Врста и обим радова на заштити, уређењу и коришћењу 

пољопривредног земљишта (контрола плодности обрадивог пољопривредног 

земљишта, уређење (ревитализација) пољских путева, изградња и/или 

реконструкција система за наводњавање, набавка опреме за наводњавање, 

привођење култури обрадивог пољопривредног земљишта, давање у закуп 

обрадивог пољопривредног земљишта, студијско-истраживачки радови и 

пројекти, други радови и активности), извори финансирања по врсти радова и 

учешће средстава, корисници средстава, висина средстава утврђени су 

програмом из члана 1. ове уредбе и спроводе се у складу с тим програмом.” 

 

Члан 2. 

 У Програму извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу 

пољопривредног земљишта за 2013. годину, који је одштампан уз уредбу из 

члана 1. ове уредбе и чини њен саставни део, у глави I. став 1. тачка 2) подтачка 

(1) брише се. 

 У досадашњој подтачки (2) која постаје подтачка (1) број: „180” замењује 

се бројем: „332”. 

У досадашњој подтачки (3) која постаје подтачка (2) број: „2.643” 

замењује се бројем: „966”.  

У досадашњој подтачки (4) која постаје подтачка (3) број: „1.000” 

замењује се бројем: „100”. 

Досадашња подтачка (5) која постаје подтачка (4) мења се и гласи: 

 „(4) набавка опреме за наводњавање (пумпа за наводњавање, агрегат за 

покретање пумпе на дизел или бензински или електропогон, фертигатор, 

фертигациона пумпа, манометар, филтер, латерали, распрскивачи, капаљке, 

капајуће траке, тифон, центар пивот);”. 

У глави II. Табела 1. мења се и гласи: 

 

 

 

 

„Табела 1. 
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Врста радова / Намена 

улагања 

Планирана 

вредност за нове 

и 

започете/изведене 

радове, односно 

пројекте                       

(динари) 

Средства из 

буџета Републике 

Србије за нове и 

започете/изведене 

радове, односно 

пројекте                        

(динари) 

Други извори 

средстава за нове 

и 

започете/изведене 

радове, односно 

пројекте                         

(динари) 

Учешће средстава 

буџета Републике 

Србије за нове и 

започете/изведене 

радове, односно 

пројекте                         

(динари) 

1. Заштита 

пољопривредног 

земљишта   

1.1. Контрола 

плодности обрадивог 

пољопривредног 

земљишта 166.000.000 166.000.000   8,29 

I. Укупно: 166.000.000 166.000.000   8,29 

2. Уређење 

пољопривредног 

земљишта   

2.1. Уређење 

(ревитализација) 

пољских путева 591.355.739 384.381.231 206.974.508 19,20 

2.2. Наводњавање 

(изградња и/или 

реконструкција 

система за 

наводњавање и 

набавка опреме за 

наводњавање) 1.374.700.810 1.305.965.769 68.735.041 65,25 

2.3. Привођење 

култури 

пољопривредног 

земљишта 18.181.818 10.000.000 8.181.818 0,49 

II. Укупно: 1.984.238.367 1.700.347.000 283.891.367 84,94 

3. Коришћење 

пољопривредног 

земљишта   

3.1. Давање у закуп 

обрадивог 

пољопривредног 

земљишта 50.063.000 50.063.000   2,50 

III. Укупно: 50.063.000 50.063.000   2,50 

4. Студијско-

истраживачки радови, 

програми и пројекти 

од значаја за 

Републику Србију и за 

јединице локалних 

самоуправа  77.777.778 70.000.000 7.777.778 3,49 

IV. Укупно: 77.777.778 70.000.000 7.777.778 3,49 

5. IPA пројекат 11.960.000 11.960.000   0,59 

V. Укупно: 11.960.000 11.960.000   0,59 
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6. Враћање средстава 

у складу са 

закључцима Владе 110.590 110.590   0,01 

VI. Укупно: 110.590 110.590   0,01 

7. Други радови, 

односно активности 2.889.410 2.889.410   0,14 

VII. Укупно: 2.889.410 2.889.410   0,14 

Укупно (I-VII): 2.293.039.145 2.001.370.000 291.669.145 100,00” 

 

У глави III. став 1. тачка на крају замењује се тачком и запетом и 

додаје се тачка 7), која гласи: 

„7) привредно друштво (микро, мало и средње правно лице 

разврстано у складу са законом којим се уређује рачуноводство), предузетник, 

удружење водокорисника и земљорадничка задруга.” 

У ставу 3. тач. 1) и 2) бришу се.  

Досадашње тач. 3) - 5) постају тач. 1) - 3). 

Став 4. мења се и гласи: 

„Јединица локалне самоуправе може да оствари право на средства за 

радове из става 3. тач. 1) и 2) ове главе ако је усвојила Годишњи програм за 

заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта за 2013. годину, као 

и ако за радове из става 3. тачка 1) ове главе достави одговарајући пројекат, а за 

радове из става 3. тачка 2) ове главе ако достави предлог за извођење студијско-

истраживачког рада у области заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта, спецификацију трошкова (оверену и потписану од стране одговорног 

лица), датум планираног почетка и рок предвиђен за завршетак радова и 

динамику извођења радова.” 

У ставу 5. речи: „из става 3. тачка 5)” замењују се речима: „из става 3. 

тачка 3)”.  

Став 6. мења се и гласи: 

„Физичко лице може да оствари право на средства за:  

1) давање у закуп обрадивог пољопривредног земљишта, за три 

године давања у закуп тог земљишта, ако је уписано у Регистар 

пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) као носилац 

породичног пољопривредног газдинстава у активном статусу, ако је старије од 

65 година и власник је најмање 0,5 ha, а највише 10 ha земљишта које даје у 

закуп у трајању од најмање три године, и то:  

(1) физичком лицу - закупцу који је уписан у Регистар као носилац 

или као члан комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у 

активном статусу и који је уписао у Регистар парцеле које је узео у закуп,  

(2) закупцу из става 6. тачка 1) подтачка (1) ове главе који је власник 

земљишта које се граничи са земљиштем које је узео у закуп,  

(3) закупцу из става 6. тачка 1) подтачка (2) ове главе који је млађи од 

40 година; 

2) набавку опреме за наводњавање, ако је уписано у Регистар као 

носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у активном 

статусу.” 

У ставу 10. тач. 1) и 2) бришу се.  

Досадашње тач. 3) и 4) постају тач. 1) и 2).  
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Став 11. мења се и гласи: 

„Служба може да оствари право на средства за радове, односно 

намене из става 10. тач. 1) и 2) ове главе ако достави одговарајући програм или 

пројекат за извођење предметних радова, уговор са извођачем радова, уговор са 

надзорним органом и уговор са власником, закупцем или удружењем 

водокорисника.” 

Став 13. мења се и гласи: 

„Установа: средња и виша пољопривредна школа и друго правно 

лице: манастир, црква и задужбина може да оствари право на средства за: 

1) изградњу система за наводњавање (водозахват и/или примарна 

мрежа са опремом која се поставља на примарну мрежу за наводњавање) ако 

има у власништву пољопривредно земљиште или ако има право коришћења 

пољопривредног земљишта у државној својини које је уписала у Регистар и ако 

достави главни пројекат за извођење тих радова; 

2) набавку опреме за наводњавање, ако је уписана у Регистар у 

активном статусу.” 

После става 14. додају се нови ст. 15. и 16, који гласе: 

„Привредно друштво (микро, мало и средње правно лице разврстано 

у складу са законом којим се уређује рачуноводство), предузетник, удружење 

водокорисника и земљорадничка задруга право на средства за набавку опреме за 

наводњавање може да оствари ако је регистровано у одговарајући регистар код 

Агенције за привредне регистре и ако је уписано у Регистар у активном статусу. 

Физичко лице, установа и друго правно лице и привредно друштво 

(микро, мало и средње правно лице разврстано у складу са законом којим се 

уређује рачуноводство), предузетник, удружење водокорисника и 

земљорадничка задруга право на средства за опрему из става 6. тачка 2), става 

13. тачка 2) и става 15. ове главе може да оствари подношењем једне пријаве 

која се односи на набавку опреме за наводњавање са минималним износом од 

50.000 динара са урачунатим порезом на додату вредност, ако су уписали у 

Регистар парцеле на којима се налази систем за наводњавање.” 

У досадашњем ставу 15. који постаје став 17. речи: „из става 3. тач. 

1)-4), става 10. тач. 1) и 4)” замењују се речима: „из става 3. тач. 1) и 2), става 10. 

тачка 2)”. 

У досадашњем ставу 16. који постаје став 18. речи: „из става 3. тач. 

1)-3), става 10. тач. 1)-4)” замењују се речима: „из става 3. тачка 1), става 10. тач. 

1) и 2)”. 

После досадашњег става 16. који постаје став 18. додају се ст. 19. и 

20, који гласе:  

„Физичко лице, установа и друго правно лице и привредно друштво 

(микро, мало и средње правно лице разврстано у складу са законом којим се 

уређује рачуноводство), предузетник, удружење водокорисника и 

земљорадничка задруга право на средства  за опрему из става 6. тачка 2), става 

13. тачка 2) и става 15. ове главе може да оствари за опрему набављену у 2013. 

години. 

Јединица локалне самоуправе и научно-истраживачка организација 

право на средства за активности из главе I. став 1. тачка 5) овог програма може 

да оствари подношењем највише једног захтева са образложеним предлогом за 

суфинансирање трошкова за организацију стручних скупова и саветовања из 

области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, као и за 

суфинасирање штампања и објављивања стручних публикација.” 

У глави IV. Табела 2. мења се и гласи: 
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„Табела 2. 

 

Корисници средстава и 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/програму/ 

предлогу/за све 

анализиране узорке 

1 2 3 4 5 6 

1. ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

1.1. Уређење (ревитализација) 

пољских путева 70 60 - - 

20.000.000                            

по поднетој пријави 

1.2. Студијско-истраживачки 

радови, програми и пројекти 

од значаја за јединицу локалне 

самоуправе 85 75 - - 

2.500.000                            

по поднетој пријави 

1.3. IPA  пројекат 100 100 - -  - 

2. ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

2.1. Давање у закуп обрадивог 

пољопривредног земљишта:           

2.1.1. физичком лицу 100 100 8.000 -  

80.000                                        

по поднетој пријави 

2.1.2. закупцу који је власник 

земљишта које се граничи са 

земљиштем закуподавца 100 100 10.000 -  

100.000                                                     

по поднетој пријави 

2.1.3.  закупцу који је власник 

земљишта које се граничи са 

земљиштем закуподавца, а 

млађи је од 40 година 100 100 10.000  - 

100.000                                                     

по поднетој пријави 

2.2. Набавка опреме за 

наводњавање 
50 50 - - 

5.000.000                      

по поднетој пријави 

3. ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА И САВЕТОДАВНА СЛУЖБА 

3.1. Контрола плодности 

обрадивог пољопривредног 

земљишта код:           

3.1.1. физичког лица 100 100  - 

1.900 по 

узорку 

19.000 за све узорке 

по физичком лицу  

3.1.2. закупца пољопривредног 

земљишта  у државној својини 

(физичко и правно лице) 100 100  - 

1.900 по 

узорку и 1.250 

по обрасцу 

19.000 за све узорке 

по закупцу  

3.2. Изградња система за 

наводњавање код:           

3.2.1. физичког лица-власника 

земљишта 

 100 100 300.000 - 

3.300.000 по 

пројекту 

3.2.2. закупца пољопривредног 

земљишта у државној својини 

(физичко и правно лице) 100 100 300.000 - 

3.300.000 по 

пројекту 

3.2.3. удружења 

водокорисника 100 100 300.000 - 

10.000.000 по 

пројекту 
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3.3. Привођење култури 

обрадивог пољопривредног 

земљишта код:           

3.3.1. закупца пољопривредног 

земљишта у државној својини 

(физичко и правно лице) 60 50 70.000 -  

700.000 по 

програму 

3.3.2.  физичког лица-закупца 

пољопривредног земљишта од 

лица старијег од 65 година 50 40 70.000  - 

700.000 по 

програму 

4.НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

4.1. Студијско-истраживачки 

радови, програми и пројекти 

од значаја за Републику 

Србију 100 100  -  - - 

4.2. Изградња система за 

наводњавање 65 60 300.000  - 

10.000.000                            

по поднетој пријави 

5. УСТАНОВА И ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ 

5.1. Изградња система за 

наводњавање 65 60 300.000 -  

10.000.000                            

по поднетој пријави 

5.2. Набавка опреме за 

наводњавање 
50 50 - - 

5.000.000                      

по поднетој пријави 

6. ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

6.1. Изградња и/или 

реконструкција система за 

наводњавање 100 100 -  -  -  

7. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО (МИКРО, МАЛО И СРЕДЊЕ ПРАВНО ЛИЦЕ РАЗВРСТАНО У СКЛАДУ СА 

ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ РАЧУНОВОДСТВО), ПРЕДУЗЕТНИК, УДРУЖЕЊЕ ВОДОКОРИСНИКА И 

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА 

7.1. Набавка опреме за 

наводњавање 
50 50 - - 

5.000.000                      

по поднетој 

пријави” 

 

 У ставу 2. речи: „став 10. тач. 1)-4)” замењују се речима: „став 10. 

тач. 1) и 2)”. 

 У ставу 3. износ: „500.000.000 динара” замењује се износом: 

„250.000.000 динара”. 

У глави V.  став 1. после речи: „Лице из главе III. став 1. тач. 1)-5)” 

додају се речи: „и тачке 7)”. 
После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:  

„Лице из главе III. став 1. тач. 1) и 4) овог програма за средства из 

главе I. став 1. тачка 5) овог програма подноси захтев Министарству до 31. 

октобра 2013. године.” 

Досадашњи ст. 2-6. постају ст. 3-7. 

После досадашњег става 6. који постаје став 7. додаје се став 8, 

који гласи:  

„Лицима из главе III. став 1. тач. 1) и 4) овог програма средства се 

исплаћују по редоследу подношења захтева за коришћење средстава за активности 

из главе I. став 1. тачка 5) овог програма.” 

 

 

 

 

Члан 3. 
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Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 

05 Број: 110-7061/2013 

У Београду, 16. августа 2013. године 

 

 

 

ВЛАДА 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 
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