Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Обилићев венац 9-11, Београд
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”, бр. 142/14) и Уредбe о утврђивању Програма
извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2015.
годину (“Службени гласник РС”, број 22/2015), Управа за пољопривредно земљиште
расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОСИМ НА
ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА У 2015. ГОДИНИ
I. СВРХА КОНКУРСА
Овим конкурсом се утврђује документација коју је потребно поднети уз пријаву, остали
критеријуми за остваривање права на средства и начин бодовања појединих критеријума за
извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, односно нова
инвестициона и друга улагања која обухватају:
1)
контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта,
2)
побољшање хемијских и биолошких својстава обрадивог пољопривредног земљишта,
3)
комасацију и инвестиционе радове у комасацији,
4)
уређење (ревитализацију) пољских путева,
5)
набавку нове опреме за наводњавање у 2015. години,
6)
привођење култури обрадивог пољопривредног земљишта,
7)
мелиорација ливада и пашњака,
8)
давање у закуп обрадивог пољопривредног земљишта,
9)
студијско-истраживачке радове, програме и пројекте у области заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта од значаја за Републику Србију и
10) студијско-истраживачке радове, програме и пројекте у области заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта од значаја за јединицу локалне самоуправе.
II. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Корисник средстава за радове на новим инвестиционим и другим улагањима на
заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта по овом конкурсу може да буде:
1)
јединица локалне самоуправе,
2)
физичко лице,
3)
пољопривредна саветодавна и стручна служба: привредно друштво и предузетник (у
даљем тексту: Служба),
4)
научноистраживачка организација: високошколска образовна установа у области
пољопривреде и институт у области пољопривреде које је основала Република Србија (
у даљем тексту: Научноистраживачка организација),
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5)

6)
7)
8)

установа: средња стручна школа у подручју рада пољопривреде и висока школа
струковних студија из области пољопривреде (у даљем тексту: Установа) и друго
правно лице: манастир, црква и задужбина,
привредно друштво: микро, мало и средње правно лице разврстано у складу са законом
којим се уређује рачуноводство и предузетник,
удружење водокорисника,
земљорадничка задруга.

Подносилац пријаве који има својство Корисника средстава по ранијим уредбама и
конкурсима и закључен уговор о коришћењу средстава са Управом за пољопривредно
земљиште, а који неоправдано није испунио обавезе преузете уговором, не може да оствари
право на средства по Уредби и овом Конкурсу.
КОНТРОЛА ПЛОДНОСТИ ОБРАДИВОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА
Средства за реализацију ових радова се обезбеђују из буџета Републике Србије у
укупном износу до 150.000.000 динара и у висини учешћа до 100%.
А) УСЛОВИ
Право на средства за обављање контроле плодности обрадивог пољопривредног
земљишта (у даљем тексту: Контрола плодности) може да оствари Служба:
1.ако испуњава услове за обављање саветодавних послова у складу са законом којим се
уређују саветодавни и стручни послови у области пољопривреде,
2.ако су у оквиру извршене Контроле плодности утврђени најмање основни параметри
плодности земљишта, и то: рH вредност (активна и супституциона киселост), садржај
CaCO3, хумуса, укупног азота, приступачних облика фосфора и калијума,
3.ако су коришћене методе испитивања појединих основних параметара приказане у
табели бр.1.
Табела бр.1: Основни параметри плодности земљишта и методе/начини испитивања
Редни
Основни параметар плодности
број
земљишта
Методе/начини испитивања
рH вредност (активна- рH у H2O и
супституциона киселост- рH у 1M
Потенциометријска метода или друге
1
KCl)
прихватљиве методе
Волуметријско одређивање на
Scheibler-овом калциметру или друге
2
садржај CaCO3(%)
прихватљиве методе
Волуметријска метода по Тјурину или
метода по Kotcman-у или друге
3
садржај хумуса (%)
прихватљиве методе
Метода по Kjeldahl-u или рачунским
путем на основу садржаја хумуса или
4
садржај укупног азота (%)
друге прихватљиве методе
Al-метода (по Egner-Riehm-u) уз
очитавање оптичке густоће на
садржај лако приступачног
спектрофотометру или друге
5
фосфора (mg P2O5/100g)
прихватљиве методе
Al-метода (по Egner-Riehm-u) уз
очитавање концентрације на пламеном
садржај лако приступачног
фотометру или друге прихватљиве
6
калијума (mg К2O/100g)
методе
2

4. ако је контрола плодности извршена за пољопривредно земљиште од прве до пете
катастарске класе, а за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди за земљиште од
прве до седме катастарске класе, за један узорак по парцели и/или за два узорка по парцели
(ако су у питању парцеле са засадима воћарских култура и/или винограда), за највише 10
узорака по пољопривредном газдинству, и то код:
- физичког лица које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем
тексту: Регистар) као носилац или као члан комерцијалног породичног пољопривредног
газдинства у активном статусу, на парцелама које су у власништву тих лица и уписане су у
Регистар,
- закупца пољопривредног земљишта у државној својини (правног или физичког лица
које је носилац или члан породичног пољопривредног газдинства) који је пољопривредно
газдинство, односно комерцијално породично пољопривредно газдинство, уписао у Регистар у
активном статусу и који је уписао у Регистар парцеле узете у закуп на којима се врши
контрола плодности.
5. ако достави обједињени извештај о извршеној контроли плодности са резултатима
агро-хемијске анализе земљишта са препоруком за ђубрење оверен и потписан од стране
одговорног лица (у даљем тексту: Обједињени извештај) који нарочито садржи следеће
податке о: подносиоцу захтева (име и презиме, односно назив), адреси/седишту подносиоца
захтева, броју пољопривредног газдинства-БПГ, броју катастарске парцеле, општини и
катастарској општини на којој се налази парцела, површини парцеле, катастарској класи, типу
земљишта, начину коришћења земљишта, географским GPS координатама (X и Y координатe
очитане са средишњег дела парцеле), дубини са које је узет узорак, резултатима основних
параметара плодности земљишта и препорука за ђубрење са назначеном употребом појединих
врста и количина минералних и органских ђубрива, као и мере за побољшање хемијских и
биолошких својстава земљишта.
6. ако достави Образац о карактеристикама катастарских парцела и примени
агротехничких мера (за закупце пољопривредног земљишта у државној својини).
7. ако достави резултате агро-хемијске анализе за најмање 3% од укупног броја
пријављених узорака које је Служба анализирала (извршене након анализе Службе) и то од
стране другог лица које нема својство Службе, а које обавља анализу основних параметара из
Табеле број 1. по акредитованим методама и поседује доказ о акредитацији лабораторије и
метода.
Б) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Служба подноси следећу документацију:
1. Пријава на конкурс,
2. Доказ о испуњености услова за обављање саветодавих послова у пољопривреди у
складу са законом којим се уређују саветодавни послови у области пољопривреде,
3. Програм контроле плодности земљишта оверен и потписан од стране одговорног
лица чији су обавезни делови:
- Оснивачки акт (подноси Служба чији је оснивач Република Србија), односно статут,
- подручја општине, односно града са наведеним катастарским општинама на којима
се врши Контрола плодности земљишта,
- пројектовани капацитет исказан кроз сврху инвестирања, локацију инвестиције,
почетак и завршетак реализације инвестиције, предрачунску вредност и структуру улагања,
техничко - технолошка решења којима се реализују препоруке и начин и методе који су
коришћени испитивање основних параметара плодности,
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- Обједињени извештај оверен и потписан од стране одговорног лица који се доставља
у писаном и електронском облику,
- изјава одговорног лица Службе да је на основу достављене документације од стране
пољопривредника утврђено да су регистрована газдинства подносиоца захтева у активном
статусу и да су парцеле са којих су анализирани узорци уписане у Регистар.
4. Записник пољопривредног инспектора да Служба располаже лабораторијом у којој
се обавља агрохемијска анализа по методама наведеним у Табели 1. овог конкурса или уговор
о вршењу агрохемијске анализе са другом Службом код које је записником пољопривредног
инспектора констатовано да располаже лабораторијом у којој се обавља агрохемијска анализа
по методама наведеним у Табели 1. овог конкурса;
5. Захтев пољопривредника, потврда о активном статусу регистрованог
пољопривредног газдинства у 2015. години, извод из Регистра о уписаним парцелама издат у
2015. години, извештај са резултатима агрохемијске анализе и препорука потписани од стране
лица које је вршило агрохемијску анализу, лица које је издало препоруку на основу добијених
резултата и потписан и оверен од стране одговорног лица Службе, односно од стране
одговорног лица са којим је Служба закључила уговор о обављању агро-хемијске анализе
(уредно сложени у регистраторе посебно за свако пољопривредно газдинство и по редоследу
као у Обједињеном извештају).
6. Уговор са лицем из тачке 7. Одељка А), фотокопије сертификата о акредитацији
лабораторије и методама агрохемијских анализа и фотокопије резултата агрохемијске анализе.
7. Попуњен Образац о карактеристикама катастарских парцела и примени
агротехничких мера (за закупце пољопривредног земљишта у државној својини).
8. Предрачун са ограничењем износа средстава на које Служба може да оствари право
по појединим активностима извођења контроле плодности по једном анализираном узорку :
- излазак на терен и узимање просечног узорка до 400 динара са урачунатим порезом
на додату вредност,
- агро - хемијска анализа узорка до 1.100 динара са урачунатим порезом на додату
вредност,
- сачињавање и достава препоруке до 400 динара са урачунатим порезом на додату
вредност.
В) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА
Служба:
 располаже лабораторијом у којој се обавља агрохемијска анализа плодности
земљишта - 50 поена,
 сачињава препоруке пољопривредницима - 30 поена,
 искуство у обављању саветодавних послова у пољопривреди стечено
спровођењем Годишњег програма развоја саветодавних послова у области
пољопривреде (доказује се достављањем уговора закљученог са овим
Министарством) - 20 поена
Г) РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Пријаве на конкурс се подносе закључно са 15.09.2015. године.
Напомена: Служба не може да оствари право на средства за агро-хемијску анализу
узорака коју је обавило друго лице из тачке 7. Одељка А) овог конкурса и контролу плодности
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за парцеле у вези са којима је потписан уговор по основу радова на побољшању хемијских и
биолошких својстава обрадивог пољопривредног земљишта.

ПОБОЉШАЊЕ ХЕМИЈСКИХ И БИОЛОШКИХ СВОЈСТАВА ОБРАДИВОГ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Средства за реализацију ових радова се обезбеђују из буџета Републике Србије у
укупном износу до 40.000.000 динара и у висини учешћа до 50% са урачунатим порезом на
додату вредност.
А) ОПШТИ УСЛОВИ
Право на средства за побољшање хемијских и биолошких својстава обрадивог
пољопривредног земљишта може да оствари Служба ако:
1. испуњава услове за обављање саветодавних послова у складу са законом којим се
уређују саветодавни и стручни послови у области пољопривреде,
2. се побољшање хемијских и биолошких својстава обрадивог пољопривредног
земљишта изводи на поплављеним подручјима на територији јединице локалне самоуправе
која су утврђена у складу са чланом 1. став 3. Закона о отклањању последица поплава у
Републици Србији („Службени гласник РС“, број 75/14), код следећих корисника:
1) физичког лица ако је уписано у Регистар као носилац комерцијалног
породичног пољопривредног газдинства у активном статусу, власник је парцела на којима
треба да се изврши побољшање хемијских и биолошких својстава обрадивог пољопривредног
земљишта или је власник члан његовог комерцијалног породичног пољопривредног
газдинства, и које је уписало у Регистар те парцеле,
2) закупца обрадивог пољопривредног земљишта у државној својини (правног
или физичког лица које је носилац или члан породичног пољопривредног газдинства), ако је
закупац уписао у Регистар пољопривредно газдинство, односно комерцијално породично
пољопривредно газдинство у активном статусу, као и парцеле које је узео у закуп на којима
треба да се изврши побољшање хемијских и биолошких својстава обрадивог пољопривредног
земљишта, с тим да за комерцијално породично пољопривредно газдинство захтев/пријаву
Служби може да поднесе само физичко лице – носилац тог пољопривредног газдинства,
3.
достави одговарајући програм са дефинисаним врстама радова побољшања
хемијских и биолошких својстава обрадивог пољопривредног земљишта и спецификацијом
трошкова.
Б) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. Пријава на конкурс,
2. Доказ о испуњености услова за обављање саветодавних послова у пољопривреди у
складу са законом којим се уређују саветодавни послови у области пољопривреде,
3. Програм побољшања хемијских и биолошких својстава обрадивог пољопривредног
земљишта потписан од стране лица које израђује програм и потписан и оверен од стране
одговорног лица Службе који нарочито садржи податке и документацију о: локацији
пољопривредних парцела (општина, катастарска општина, број катастарске парцеле),
површини катастарске парцеле, стању катастарске парцеле у смислу утврђених последица
деловања поплаве потписаним од стране лица које је изашло на терен и потписаним и
овереним од стране одговорног лица Службе, документацију о власницима и/или закупцима
пољопривредног земљишта (захтев пољопривредника, потврда о активном статусу
регистрованог пољопривредног газдинства и извод из Регистра о уписаним парцелама издати
у 2015. години, изјава пољопривредника, односно одговорног лица да под кривичном и
материјалном одговорношћу тврди да за побољшање хемијских и биолошких својстава
обрадивог пољопривредног земљишта не користи и да неће користити подстицаје, субвенције
и донације по другом основу, програмско решење за побољшање хемијских и биолошких
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својстава обрадивог пољопривредног земљишта са агро-хемијском анализом и препоруком за
извођење мелиоративне мере са циљем побољшања хемијских и биолошких својстава
земљишта) са спецификацијом трошкова потписаним од стране стручног лица које израђује
програм и потписан и оверен од стране одговорног лица Службе,
4. Сагласност власника пољопривредног земљишта, односно закупца пољопривредног
земљишта у државној својини на програм из тачке 3.
В) ПРИХВАТЉИВА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА
Прихватљиве мелиоративне мере исказане у препорукама и спецификацији трошкова
са ограничењем износа средстава по хектару на које Служба може да оствари право по
појединим мелиоративним мерама извођења радова на побољшању хемијских и биолошких
својстава обрадивог пољопривредног земљишта у смислу овог конкурса су:
1. уклањање наноса седимената и отпада са пољопривредног земљишта, до 20.000 динара
са урачунатим порезом на додату вредност,
2. поправка хемијских особина земљишта (поправка киселих земљишта са рН реакцијом
нижом од 5,0), до 30.000 динара са урачунатим порезом на додату вредност,
3. ремедијација земљишта контаминираног тешким металима путем фиторемедијације, до
20.000 динара са урачунатим порезом на додату вредност,
4. ремедијација земљишта киселе реакције контаминираног тешким металима путем
уноса кречног материјала (ова мера искључује могућност остваривања права на
средства за поправку хемијских особина земљишта под тачком 2. и 3. овог одељка), до
20.000 динара са урачунатим порезом на додату вредност.
Напоменa: Максимални износ средстава на који Служба може да оствари право по
хектару за извођење радова на побољшању хемијских и биолошких својстава
обрадивог пољопривредног земљишта износи до 50.000 динара са урачунатим порезом
на додату вредност по хектару
Г) ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈИ СЕ ОДОБРАВА
Износ средстава који се одобрава је до 50% вредности на коју се односи пријава.
Максимални износ средстава по програму је до 500.000 динара са урачунатим порезом
на додату вредност.
Д) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА
Административна обрада пријава ће тећи по редоследу њиховог подношења, а
средства ће се одобравати до износа предвиђеног Уредбом.
Ђ) РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Пријаве на конкурс се подносе закључно са 30.04.2015. године.
Напомене:
1. За радове на побољшању хемијских и биолошких својстава обрадивог
пољопривредног земљишта у државној својини одобрене по овом конкурсу није потребно
прибавити сагласност Управе за пољопривредно земљиште на инвестиционо улагање.
2. Служба може да оствари право на средства за само један програм по
пољопривредном газдинству.
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УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА КОМАСАЦИЈОМ
Средства за реализацију инвестиционих, геодетско-техничких радова и трошкова рада
општинских комисија за спровођење комасације у 2015. години, обезбеђују се из буџета
Републике Србије у укупном износу до 201.000.000 динара са учешћем до 70%.
А) ПРАВО И УСЛОВИ
Право да конкурише има јединица локалне самоуправе: општина, град и град
Београд, ако је усвојила Годишњи програм за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног
земљишта за 2015. годину и ако је обезбедила учешће сопствених средстава, односно учешће
средстава из других извора.
Б) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. Пријава на конкурс за I фазу комасације (геодетско-технички радови, стручни надзор
над овим радовима и рад комисије за комасацију) са исказаним укупним предмером и
предрачуном радова, трошковима комисије за комасацију и трошковима за стручни надзор
над геодетско-техничким радовима, који су динамичким планом Програма комасације
предвиђени за извођење у 2015. години,
2. Прилог уз пријаву Предмер и предрачун са приказаним описом радова по
позицијама, количинама и ценама за геодетско- техничке радове, трошкове комисије за
комасацију и трошкове за стручни надзор над геодетско-техничким радовима који су
динамичким планом Програма комасације предвиђени за извођење у 2015. години. (I фаза),
3. Пријава на конкурс за II фазу комасације (инвестициони радови у комасацији) код
којих су се стекли услови за извођење радова у 2015. години, са исказаним укупним
предрачуном за:
3.1. крчење дрвећа, старих воћњака и винограда, шикара и дрвенастог растиња,
вађење пањева у парцелама и складовима, равнање и риперовање искрчених површина;
3.2. израда нових пољских путева, одводних јаркова, пропуста и пошљунчавање
главних пољских путева.
4. Као прилог уз пријаву за тачку 3. подтачку 3.1. подноси се Ситуациони план са
обележеним површинама за наведене радове, предмер и предрачун са исказаним количинама и
ценама по позицијама оверен од стране Комисије за комасацију,
5. Као прилог уз пријаву за тачку 3. подтачку 3.2., подноси се Елаборат који је оверен
од стране одговорног пројектанта и садржи следеће:
а) технички опис радова, карактеристичне попречне профиле, дужину и ширину
главних и секундарних путева који су Елаборатом предвиђени, стационажу одводних јаркова
за све појединачне правце, стационажу и пречник сваког постаљеног цевастиог пропуста и на
ком путном правцу су елаборатом предвиђени, као и све потребне елементе за израчунавање
количина за предмер радова,
б) ситуациони план усвојене путне мреже у комасационом подручју, односно
графички приказ локација одводних јаркова и цевастих пропуста описаних у техничком
извештају,
ц) предмер и предрачун земљаних радова за све нове путеве исказанe дужином и
ширином а за главне путеве са тврдим коловозом, исказани појединачно, дужином, ширином
и дебљином за насипање у збијеном стању и
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д) јединствени предмер и предрачун радова исказан збирно по позицијама за све
инвестиционе радове у комасацији из одељка Б) тач. 3- 5.,
6. Сагласност Министарства на Програм комасације,
7. Одлука скупштине ЈЛС (општина, град или град Београд) о усвајању Годишњег
програма за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта за тач.1- 5, закључно
са 30.04.2015.године.
В) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА
 Цена по јединици површине (дин/ha) за геодетско-техничке радове из одељка Б)
тач.1-5. - 80 поена
 Висина сопственог улагања предвиђена Уредбом, увећана:
- од 5,5 % - 10 % - 10 поена
- од 10,5 % - 15 % - 20 поена
Г) РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Пријава на конкурс се подноси закључно са 30.04.2015.године.
УРЕЂЕЊЕ (РЕВИТАЛИЗАЦИЈА) ПОЉСКИХ ПУТЕВА
Средства за реализацију ове активности обезбеђују се из буџета Републике Србије у
укупном износу до 357.000.000 динара са учешћем до 60%, односно 70% за подручја са
отежаним условима рада у пољопривреди.
А) ПРАВО И УСЛОВИ
Право да конкурише има јединица локалне самоуправе: општина, град и град Београд,
ако је усвојила Годишњи програм за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног
земљишта за 2015. годину и ако је обезбедила учешће сопствених средстава, односно учешће
средстава из других извора.
Б) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Јединица локалне самоуправе подноси:
1. Пријаву на конкурс са укупним предмером и предрачуном за све деонице на
територији јединице локалне самоуправе;
2. Извод из пројекта који нарочито садржи:
а) предмер и предрачун ревитализације пољског пута са тврдом подлогом за сваку
појединачну деоницу, као и јединствен предмер и предрачун за све деонице на територији
јединице локалне самоуправе које су предмет пријаве, оверен и потписан од стране
одговорног пројектанта;
б) ситуациони план са обележеном стационажом, деоницама путних праваца, цевастих
пропуста и пречником, као и стационажама одводних јаркова са једне и друге стране пута;
в) технички опис радова оверен и потписан од стране одговорног пројектанта, који
нарочито садржи: стационажу деонице са позицијама радова, просечну ширину пољског
пута, а за ревитализацију делова деонице у смислу комплетне израде тампон слоја и коловозне
конструкције од дробљеног камена или шљунка, дати димензије (дужину, ширину делова
трасе, дебљину тампона и гранулацију дробљеног камена или шљунка),
г) карактеристичне попречне профиле путних праваца,
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3. Одлука Скупштине општине, односно Скупштине града, односно Скупштине града
Београда о усвајању Годишњег програма за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног
земљишта за 2015. годину.
В) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА СУ:
- Цена по јединици површине (дин/м²) и то:
мање од 350 динара по м² – 50 поена;
од 351 до 500 динара по м² – 40 поена;
више од 500 динара по м² – 30 поена.
- Подручја са отежаним условима рада у пољопривреди одређеним у складу са
Правилником о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди ,,Службени
гласник РС”, бр. 29/13 у даљем тексту: Правилник) када је у пријави Јединице локалне
самоуправе наведено да се уређење (ревитализација) пољских путева изводи на:
 већини насељених места на подручју са отежаним условима рада у
пољопривреди - 20 поена;
 подједнаком броју насељених места на подручју са отежаним условима рада у
пољопривреди одређеним Правилником са бројем насељених места која нису у
подручју са отежаним условима рада у пољопривреди - 10 поена;
- Ако се ревитализација пољских путева спроводи на поплављеним подручјима на
територији јединице локалне самоуправе утврђених у складу са чланом 1. став 3.
Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији(„Службени гласник
РС“, број 75/14) - 30 поена.
Г) РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Јединица локалне самоуправе може да поднесе само једну пријаву на конкурс и то
закључно са 30.04.2015. године.
НАБАВКА НОВЕ ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ У 2015. ГОДИНИ
Средства за реализацију ових радова се обезбеђују из буџета Републике Србије у
укупном износу до 117.000.000 динара и у висини учешћа до 50% са урачунатим порезом на
додату вредност.
A) КОРИСНИК СРЕДСТАВА
Право на коришћење средстава за набавку нове опреме за наводњавање и то за опрему
набављену у 2015. години може да оствари:
1) Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,
2) Установа и друго правно лице: манастир, црква и задужбина,
3) Привредно друштво: микро, мало и средње правно лице разврстано у складу са
законом којим се уређује рачуноводство, предузетник, удружење водокорисника и
земљорадничка задруга.
Б) ОПШТИ УСЛОВИ
Корисник средстава право на средства може да оствари ако је уписан у Регистар у
активном статусу и ако је уписао у Регистар парцеле на којима се налази систем за
наводњавање.
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Корисник средстава право на средстава може да оствари ако за предметно
инвестиционо улагање не користи и неће користити подстицаје, субвенције и донације по
другом основу.
Пријава која се односи на набављену опрему у вредности испод 50.000 динара са
урачунатим порезом на додату вредност неће се разматрати.
Корисник средстава може да поднесе највише једну пријаву.
В) ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Привредно друштво, предузетник, земљорадничка задруга, задужбина, удружење
водокорисника, манастир и црква право на средства могу да остваре ако су уписани у
одговарајуће регистре у активном статусу.
Г) ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈИ СЕ ОДОБРАВА
Износ средстава који се одобрава је до 50% вредности набављене опреме за
наводњавање на коју се односи пријава и која се сматра прихватљивим инвестиционим
улагањем у смислу овог конкурса.
Максимални износ средстава по поднетој пријави који може бити одобрен је 5.000.000
динара са урачунатим порезом на додату вредност.
Д) ПРИХВАТЉИВА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА
Прихватљива инвестициона улагања за набавку нове опреме за наводњавање у смислу
овог конкурса, и то за нову опрему набављену у 2015. години су набавка:
- пумпе, агрегата за пумпу (дизел, бензински и електропогон),
- фертигатора, фертигационе пумпе, манометра, филтера,
- окитена/полидрипова/дрипова, латерала, капајуће траке, капаљки,
- распрскивача (спринклера), тифона, тифона са кишном рампом, кишне рампе, кишног
крила, воденог топа/топа за наводњавање и центар пивота.
Ђ) НЕПРИХВАТЉИВА УЛАГАЊА И ДРУГИ НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ
- набавка опреме путем лизинга, компензације и асигнације,
- врста опреме за наводњавање за коју је Служба у 2014. години закључила уговор са
Управом за пољопривредно земљиште по основу изградње система за наводњавање на
обрадивом пољопривредном земљишту у име газдинства, односно удружења
водокорисника који подносе пријаву по овом основу.
Е) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Корисник средстава на конкурс обавезно подноси:
1) Читко попуњен и потписан, односно оверен образац пријаве,
2) Рачун за предметно инвестиционо улагање издат у 2015. години, који гласи искључиво
и само на подносиоца пријаве;
3) Доказ о плаћању инвестиционог улагања и то:
а) налог за пренос средстава на којем је назначени дужник-налогодавац Kорисник
средстава и наведено је његово име и презиме, односно његов назив, односно назив пословне
банке код које је одобрен кредит и извод оверени од стране банке или потврда о извршеном
налогу за пренос код безготовинског плаћања и/или,
б) налог за уплату оверен од стране банке на којем је назначени уплатилац искључиво
корисник средстава и наведено је његово име и презиме односно назив и извод оверен од
стране банке са фискалним исечком код безготовинског плаћања и/или,
в) фискални исечак код готовинског плаћања или плаћања картицом,
4) Отпремница потписана од стране подносиоца пријаве,
5) Гарантни лист за извршену набавку предметне опреме за коју је утврђена обавеза
издавања гарантног листа,
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6) Изјава пољопривредника, односно одговорног лица да под кривичном и материјалном
одговорношћу тврди да за предметно инвестиционо улагање не користи и да неће користити
подстицаје, субвенције и донације по другом основу,
7) Доказ о упису у одговарајући регистар (доставља привредно друштво, предузетник,
земљорадничка задруга, задужбина, удружење водокорисника, манастир и црква).
Документација наведена под редним бројевима од 2) до 4) се доставља у оригиналу, а
Управа за пољопривредно земљиште ће уважити и оверене фотокопије код суда или општине.


-

Ж) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА
Површина пољопривредног земљишта која ће се наводњавати:
До 1 хектара – 20 поена;
Од 1 – 3 хектара – 40 поена;
Више од 3 хектара – 60 поена.
Подносилац пријаве:
Привредно друштво, предузетник и физичко лице старије од 40 година – 20 поена;
Установа и друго правно лице: манастир, црква, задужбина– 30 поена;
Физичко лице- млађе од 40 година, удружење водокорисника и земљорадничка задруга
– 40 поена.
З) РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Пријавa на конкурс подноси се закључно са 31.07.2015. године.
ПРИВОЂЕЊЕ КУЛТУРИ ОБРАДИВОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Средства за реализацију ових радова се обезбеђују из буџета Републике Србије у
укупном износу до 16.000.000 динара.
А) Право и услове да конкурише има Служба достављањем следеће документације:
1. Пријава на конкурс;
2. Уговор о закупу обрадивог пољопривредног земљишта у државној својини;
3. Уговор о закупу обрадивог пољопривредног земљишта од лица старијих од 65 година
овереног код надлежног суда или јавног бележника (нотара);
4. Програм привођења култури обрадивог пољопривредног земљишта, који је израдило
одговорно лице са одговарајућом лиценцом коју издаје инжењерска комора Србије,
који треба да садржи следеће делове:
-програмски задатак са списком катастарских парцела које се приводе култури;
-опште карактеристике подручја и локације где се врше радови (климатске,
педолошке, хидрографске, графичке подлоге и опште стање земљишта које
није обрађивано);
-документација о власницима и закупцима обрадивог пољопривредног
земљишта које се приводи култури( лист непокретности );
-начини и поступци као решења за привођење култури за привођење култури
обрадивог пољопривредног земљишта
(уређење терена, хидротехнички, агротехнички, агрохемијски радови);
-рокови извођења радова;
-предмер и предрачун радова,
5. Доказ о упису закупца пољопривредног земљишта у државној својини у Регистар
пољопривредних газдинстава (правног или физичког лица које је носилац или члан
пољопривредног газдинства) са доказом о упису катастарских парцела у Регистар
пољопривредних газдинстава које се приводе култури;
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6. Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава у активном статусу
закуподавца пољопривредног земљишта старијег од 65 година и закупаца пољопривредног
земљишта од лица старијих од 65 година са потврдом о упису у Регистар парцела које се дају
у закуп и које се приводе култури.
7. Доказ о испуњености услова од стране Службе за обављање саветодавних и стручних
послова у пољопривреди у складу са Законом о обављању саветодавних и стручних служби
(,,Службени гласник РС”, бр. 30/10).
Напомена: Предмет Програма привођења култури не могу бити парцеле које су биле
обухваћене Програмима из претходних година.
Остали услови за остваривање средстава за нова улагања су наведени у Глави III
Уредбе о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу
пољопривредног земљишта за 2015. годину.
Б) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА СУ:
 Цена по јединици површине (дин/ха) - 35 поена
 Подручје са отежаним условима рада у пољопривреди одређеним у складу са
Правилником- 25 поена
 Дужина закупа -20 поена
 Закупац млађи од 40 година- 15 поена
 Рок извођења радова - 5 поена
В) РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Пријава на конкурс подноси се закључно са 15.05.2015. године
МЕЛИОРАЦИЈА ЛИВАДА И ПАШЊАКА
Средства за реализацију наведених активности обезбеђују се из буџета Републике
Србије у укупном износу до 8.536.000 динара на утринама и пашњацима који су враћени
јединицама локалних самоуправа, селима и месним заједницама на коришћење у складу са
посебним Законом, односно на ливадама и пашњацима код закупаца пољопривредног
земљишта у државној својини.
А) Право и услове да конкурише има Служба достављањем следеће документације, и то:
1. Пријава на конкурс;
2. Пројекат мелиорација ливада и пашњака израђен у складу са чланом 56. Закона о
пољопривредном земљишту („Сл. гл. РС“ бр. 62/06, 65/08 и 41/09);
3. Доказ о праву коришћења пашњака јединица локалних самоуправа, села или месних
заједница у складу са посебним Законом (Лист непокретности);
4. Доказ о праву коришћења пољопривредног земљишта у државној својини, односно
уговор о закупу;
5. Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава у активном статусу закупаца
пољопривредног земљишта у државној својини ( првног или физичког лица које је
носилац или члан породичног пољопривредног газдинства) са потврдом о упису у
Регистар парцела које су узете у закуп и на којима се обавља мелиорација ливада и
пашњака
6. Доказ о испуњености услова од стране Службе за обављање саветодавних и стручних
послова у пољопривреди у складу са законом.
Напомена: Остали услови за остваривање средстава за нова улагања су наведени у
Глави III Уредбе о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу
пољопривредног земљишта за 2015. годину.
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Б) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА СУ:
 Цена по јединици површине (дин/ха) - 40 поена
 Подручје са отежаним условима рада у пољопривреди у складу са Правилником
-30 поена
 Дужина закупа - 20 поена
 Рок извођења радова -10 поена
В) РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Пријава на конкурс подноси се закључно са 15.05.2015. године.
ДАВАЊЕ У ЗАКУП ОБРАДИВОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Средства за реализацију наведених активности обезбеђују се из буџета Републике
Србије у укупном износу до 2.500.000 динара.
А) Право учешћа на конкурсу имају физичка лица (пољопривредници), носиоци
регистрованог пољопривредног газдинства, старија од 65 година, који су власници обрадивог
пољопривредног земљишта, које је закупац пољопривредног земљишта уписао у Регистар,
подношењем једног захтева под следећим условима:
1. да даје у закуп обрадиво пољопривредно земљиште површине од најмање 0,5 до
највише 10 хектара, на период од најмање 3 године од дана закључења уговора;
2. да је уговор о закупу закључен у 2015. години, уз услов да уговор о закупу не може
бити закључен између чланова истог пољопривредног газдинства.
3. Корисник средстава, који испуњава наведене услове, има право на коришћење
средстава у висини од:
1. 8.000,00 динара по хектару годишње, ако изда у закуп земљиште закупцу који је
носилац или члан регистрованог пољопривредног газдинства и чије се земљиште не
граничи са земљиштем које се даје у закуп;
2. 10.000,00 динара по хектару годишње ако изда у закуп земљиште закупцу који је
носилац или члан регистрованог пољопривредног газдинства, а није старији од 40
година;
3. 10.000,00 динара по хектару годишње ако изда у закуп земљиште закупцу који је
носилац или члан регистрованог пољопривредног газдинства, а није старији од 40
година и власник је обрадивог пољопривредног земљишта које се граничи са
земљиштем које се даје у закуп.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Б) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Уз захтев, физичко лице подноси следећу документацију:
Доказ о власништву обрадивог пољопривредног земљишта које се даје у закуп (Лист
непокретности);
Уговор о закупу обрадивог пољопривредног земљишта који мора бити прописно
оверен код надлежног суда или јавног бележника (нотара);
Копије легитимација носиоца регистрованог пољопривредног газдинства или Уверење
о регистрацији пољопривредног газдинства за лице које даје обрадиво пољопривредно
земљиште у закуп, односно лица које је узело обрадиво пољопривредно земљиште у
закуп;
Доказ закуподавца о отвореном текућем рачуну у банци;
Доказ о власништву над парцелама обрадивог пољопривредног земљишта (Лист
непокретности) за лице које узима обрадиво пољопривредно земљиште у закуп у
случају када се његове парцеле граниче са земљиштем које се даје у закуп;
Копија плана предметних парцела у случају када се парцеле обрадивог
пољопривредног земљишта закуподавца и закупопримца граниче.
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В) РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Пријава на конкурс подноси се закључно са 01.09.2015. године.
СТУДИЈСКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАДОВИ, ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ У ОБЛАСТИ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОД
ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
Средства за реализацију ове активности обезбеђују се из буџета Републике Србије у
укупном износу до 65.000.000 динара у висини од 100%.
А) ПРАВО И УСЛОВИ
Право да конкурише има научноистраживачка организација: високошколска образовна
институција у области пољопривреде и институт у области пољопривреде које је основала
Република Србија ако достави предлог за извођење студијско-истраживачког рада, програма и
пројекта и спецификацију трошкова (оверену и потписану од стране одговорног лица).
Б) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Научноистраживачка организација подноси:
1. Пријаву на конкурс;
2. Предлог за извођење студијско-истраживачког рада, програма и пројекта у области
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта од значаја за Републику Србију и
спецификацију трошкова (оверену и потписану од стране одговорног лица);
В) РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Пријава на конкурс подноси се закључно са 30.04.2015. године.
СТУДИЈСКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАДОВИ, ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ У
ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЈЕДИНИЦУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Средства за реализацију ове активности обезбеђују се из буџета Републике Србије у
укупном износу до 19.014.000 динара са учешћем до 75%, односно 85% за подручја са
отежаним условима рада у пољопривреди.
А) ПРАВО И УСЛОВИ
Право да конкурише има јединица локалне самоуправе: општина, град и град Београд
ако је усвојила Годишњи програм за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног
земљишта за 2015. годину и ако је обезбедила учешће сопствених средстава, односно учешће
средстава из других извора.
Б) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Јединица локалне самоуправе подноси:
1. Пријаву на конкурс;
2.Предлог за извођење студијско-истраживачког рада, програма и пројекта и
спецификацију трошкова (оверену и потписану од стране одговорног лица) у области заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта од значаја за јединицу локалне самоуправе.
3. Одлука скупштине ЈЛС (општина, град или град Београд) о усвајању Годишњег
програма за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта за 2015. годину.
В) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА СУ:
 Предлог програма комасације
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Површине веће од 500 хектара - 30 поена
Површине од 300-500 хектара - 25 поена
Површине мање од 300 хектара - 20 поена
Предлог главног пројекта и/или програма наводњавања
Површине веће од 100 хектара - 50 поена
Површине од 50 – 100 хектара - 40 поена
Површине испод 50 хектара
- 30 поена
Предлог извођења студијско-истраживачког рада за наводњавање или
комасацију – 10 поена
 Остали предлози за извођење студијско-истраживачких радова у области
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта - 10 поена.



Г) РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Пријава на конкурс се подноси закључно са 30.04.2015. године.
ОПШТИ УСЛОВИ
У случају потребе, Управа за пољопривредно земљиште задржава право да од подносиоца
пријаве затражи додатну документацију.
Разматрање приспелих пријава вршиће комисија коју образује директор Управе за
пољопривредно земљиште.
Уколико два или више корисника средстава имају исти број бодова предност ће имати
корисник који је раније поднео пријаву.
Пријаве на конкурс које нису поднете на време или су поднете од стране подносиоца
пријаве који нема својство Корисника средстава ће бити одбачене.
Коначну одлуку о расподели средстава доноси директор Управе за пољопривредно
земљиште.
Права и обавезе између Управе за пољопривредно земљиште и Корисника средстава
регулисаће се уговором.
Исплата средстава ће се вршити у складу са приливом истих у буџет Републике Србије.
ИНФОРМАЦИЈЕ
Конкурс се објављује у скраћеној верзији у „Службеном гласнику“ Републике Србије и
дневном листу „Данас“, а потпуни текст конкурса биће објављен на званичној интернет
страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине.
Начин подношења пријаве на конкурс:
Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који се може преузети у Управи за
пољопривредно земљиште, Обилићев венац 9-11 III спрат канцеларија 30, односно IV спрат
канцеларија 41, са сајта Министарства пољопривреде и заштите животне средине
www.minpolj.gov.rs. Пријаве се шаљу на адресу: Министарство пољопривреде и заштите
животне средине – Управа за пољопривредно земљиште, Немањина 22-26, Београд, са
назнаком „за конкурс-(навести намену улагања)“, и то за сваку намену појединачно.
Додатне информације могу се добити на телефон 011/3348-046, 011/3348-047 и 011/2026587.
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