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ПРОЛЕЋНА СЕТВА

НЕ КУПУЈТЕ
МАЧКУ У ЏАКУ

ПУТОКАЗ

Уредбе о подстицајима
и закуп државних
ораница...

МАЛА ШКОЛА ЗА ДОБРУ
ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРАКСУ

Орезивање воћа

АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР
ЗА СЕЛО САНУ

Образовање за бразду
и фарму?
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БАНКЕ ИСПРАВЉАЈУ НЕПРАВДУ

Повољни брзи кредити
Дуго су банке у Србији одмеравале моћ
газдинстава да би се према њима отвориле и понудиле солидне услове за
кредите. Нису то понуде равне онима у
ЕУ, али су боље него пре само неколико
година.
Дакле, дошло је време да ваља отићи у
банку и распитати се за услове брзог добијања новца за куповину минералних
ђубрива, семена и хемијске заштите. Према
садашњем износу камате то је боље учинити
него се упустити у робну размену са прерађивачком индустријом или откупљивачима, јер за своје аранжмане према добављачима и они користе банкарске услуге.
Колика је решеност банака да пласирају
новац у пољопривреду потврђује пакет
Цредит Агрицоле, која је са НИС-ом утврдила додатни попуст и одложено плаћање
на шест или 12 рата за куповину еуро
дизела и гасног уља.

НЛБ кредити за пољопривтреду обухватају
сетву и репроматеријал, па чак куповину
нове и половне механизације. И Банка
Интеса има у програму „Интеса фармер”
више садржаја које жели да кредитира. ОТП
Банка је, такође, понудила солидан пакет.
Из пословних разлога, а ми смо сазнали
и због договорања са домаћинима, банке
не објављују јавно камате или те објаве
нису и коначне.
Ратари кажу да је свака камата, која не
прелази 5% за кредит од 6-9 месеци, за
њих прихватљива.
Међутим, банке не прате добре програме подстицаја, које Министарство за
пољопривреду има према сточарима.
Наиме, сточари банкарски динар узет за
куповину расних животиња могу вратити
тек за три године уз камату од 3 одсто.
Такве аранжмане или сличне има само
Фонд за развој пољопривреде Војводине.

ПОСЕТА ПОЉОПРИВРЕДНОМ САЈМУ ХОДМЕЗЕВАСАР

Награђени читаоци “Газдинства”
Сви који су одлучили да се претплате на наш лист од почетка године до 1. марта стекли
су право да учествују у наградној игри. Уз помоћ туристичке агенције Сталис-тоурс водимо
пет претплатника на сајам у Ходмезевасар у Мађарској. Срећни добитници су Марија
Кнежевић из Деча, Јованка Јоцић из Великог Градишта, Бранислав Димитријевић из Новог
Милошева, Калкан Бошко из Банатског Новог Села и Ласло Ковач Кали из Аде.
Тродневни сајам Ходмезевасар однедавно има и богату понуду механизације, а што
се тиче стоке један је од највећих у региону.
За читаоце „Газдинства“ 5. маја са поласком из Новог Сада обезбеђен је превоз,
улазнице и ручак.
Агенција Сталис тоурс (021 421 257) посету поменутом сајму недалеко од Сегедина,
уз уобичајени шопинг може организовати за све заинтересоване.

www.proberza.co.rs
кукуруз
17,00
дин/кг

пшеница
18,45
дин/кг

„Газдинство”
за ваше
успешније
пословање
У овом броју објављујемо
више корисних прописа и
препорука за ваше успешније пословање:
• Препорука НС хибрида
кукуруза за пролећну
сетву
• Правилник о условима и
поступку давања у закуп
и на коришћење
пољопривредног
земљишта у државној
својини
• Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди
за 2017.
• Резидба воћа
• Узгојни облици воћака
• Конкурс Покрајинског
секретаријата за
пољопривреду за
доделу средстава за суфинансирање набавке
опреме за наводњавање
• Конкурс Покрајинског
секретаријата за
пољопривреду за
доделу средстава за суфинансирање за набавку
конструкција за пластенике и стакленике
• Конкурс Покрајинског
секретаријата за
пољопривреду за
доделу средстава за суфинансирање набавке
елемената за заштиту од
временских непогода

www.agroservis.rs
соја
зрно
47,00
дин/кг

Промет роба на Продуктној берзи март 2017. ● Тел.: 021/443-413 ● У цену није урачунат ПДВ
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Берза стоке у Модени (Италија)

Робна берза у Чикагу, САД – CBOT – Chicago Board of Trade
Датум закључења уговора: 06.03.2017.

Цене говеда (€/кг) од 06.03.2017

Пшеница
Март
438,2

центи/бушелу 1 бушел пшенице=60 ЛБ (фунте) = 27,215 кг
2017
2018
Мај
Јули
Септембар Децембар
Март
Мај
458,4
473
486,6
504,2
517,2
521,2

Март
372,6

центи/бушелу 1 бушел пшенице=60 ЛБ (фунте) = 25,401 кг
2017
2018
Мај
Јули
Септембар Децембар
Март
Мај
378,4
385,4
391,4
398
406,2
409,2

Март
1026,6

центи/бушелу 1 бушел пшенице=60 ЛБ (фунте) = 27,240 кг
2017
2018
Мај
Јули
Август
Септембар Новембар
Јануар
Март
1037,2
1046
1046
1031,6
1021,6
1026,6
1029,6

Јули
519,4

Ку к у ру з
Јули
412,4

Сој а

Просечне откупне
цене свињских полутки класе
Е и јунећих полутки
класе R3 (бикови до 24 месеца)

Робна берза Франкфурт, Немачка
02.03.2017.

Цена €/100кг

држава

Производ

мин

маx

КУКУРУЗ (<10% сломљених зрна)

172

175

ЈЕЧАМ СТОЧНИ
62-64 кг/хЛ

143

145

УЉАНА РЕПИЦА, база 40/9/2

-

-

РАЖ хлебна,
падајући број >120с

-

-

фебруар 2017.
свињске кретање јунеће кретање
полутке цена полутке цена

Белгија

133,10

289,22

Чешка

152,03

332,96

Данска

141,52

372,90

Немачка

156,63

381,51

Естонија

148,86

321,89

Грчка

177,73

Шпанија

€/т

442,26

ПШЕНИЦА хлебна, (бел.>12%;
падајући број >220с)

165

170

146,37

376,32

ПШЕНИЦА сточна Д, 70-73 кг/хЛ

158

160

Француска

150,00

374,00

Ирска

159,79

362,32

ПШЕНИЦА Д (бел.>13%,
падајући број >250с)

168

173

Италија

177,00

402,95

Кипар

168,32

–

Летонија

144,62

279,01

Литванија

150,22

285,12

Луксембург

154,50

372,60

Мађарска

159,45

–

=

–

–

Робна берза Манхајм, Немачка
06.03.2017.
€/т
Производ
ЈЕЧАМ ПИВСКИ Д јари

мин
198

макс
201

ЈЕЧАМ СТОЧНИ (хл 62-64 кг)

144

146

Малта

218,00

326,83

ЈЕЧАМ (хл 58-60 кг)

–

–

Холандија

139,29

308,57

УЉАНА РЕПИЦА, база 40/9/2

424

426

Аустрија

154,66

387,91

КУКУРУЗ

174

176

Пољска

147,42

323,22

–

–

Португалија

166,00

379,50

ЗОБ
(хл 53 - 55 кг)

Словенија

158,44

346,86

РАЖ хлебна,
падајући број > 120 с

162

165

Словачка

159,47

337,32

Финска

149,10

389,06

ПШЕНОРАЖ
(>70 - 73 кг/хЛ)

150

153

Шведска

176,69

471,97

170

173

Вел. Британија

173,78

396,35

ПШЕНИЦА хлебна Д
(СБ>12%, падајући број > 220с)

376,55
(375,70
јануар)

185

188

ЕУ

152,57
(152,52јануар)

ПШЕНИЦА елитна Д
(СБ>14%, падајући број > 250с)
ПШЕНИЦА сточна (ХЛ>70 - 73 кг)

165

167

ПШЕНИЦА Д (СБ>13,5%,
падајући број > 250с) фцо млинови

173

176

=

Цене су од 26.02.2017. за свиње
и од 26.02. 2017. за говеда.

ПРОИЗВОД

мин. макс.

Телад 70 кг месне расе
Телад 60 кг месне расе
Бикови 450 кг charollaise
Бикови 280 кг црно-бели, пољска
Бикови 700–750 кг charollaise, тежина живе ваге
Бикови 550–600 кг limousine, тежина живе ваге
Бикови 600 – 650 кг Сименталац, тежина живе ваге
Бикови 700–750 кг charollaise, тежина топлог трупа
Бикови 550–600 кг limousine, тежина топлог трупа
Бикови 600–650 кг Сименталац, тежина топлог трупа
Јунице 420–480 кг limousine, тежина живе ваге
Јунице 450–550 кг Сименталац, тежина живе ваге
Јунице 420–480 кг limousine, тежина топлог трупа
Јунице 450–550 кг Сименталац, тежина топлог трупа
Краве за клање 300–350 кг, тежина топлог трупа
Краве за клање преко 350 кг, тежина топлог трупа
Телад укрштена, тежина топлог трупа

5,79
4,08
2,47
2,60
2,91
2,22
4,35
4,67
3,87
2,90
2,08
4,88
3,81
2,24
2,29
6,55

6,45
4,75
2,62
2,63
3,00
2,28
4,40
4,77
3,97
3,05
2,23
5,08
4,09
2,29
2,49
6,85

ЦЕНЕ СВИЊА (€/кг) од 06.03.2017.
ПРОИЗВОД
Прасад 15 кг
Прасад 25 кг
Прасад 30 кг
Свиње за тов 50 кг
Свиње за тов 65 кг
Свиње за тов 80 кг
Свиње за тов 100 кг
Свиње (меснате) за клање 90-115 кг
Свиње (меснате) за клање 115-130 кг
Свиње (меснате) за клање 130-144 кг
Свиње (меснате) за клање 144-156 кг
Свиње (меснате) за клање 156-176 кг
Свиње (меснате) за клање 176-180 кг
Свиње (меснате) за клање 180-185 кг
Свиње (меснате) за клање преко 185 кг
Крмаче за клање

ЦЕНА (€/кг)
5,000
3,824
3,51
2,37
1,891
1,637
1,48
1,696
1,458
1,465
1,507
1,578
1,562
1,496
1,449
0,64

Подршка: Министарство културе и информисања

Робна берза Хамбург, Немачка 06.03.2017.
Производ
€/т
ЈЕЧАМ СТОЧНИ (хл 62-64 кг)

152

ЗОБ (хл 53 - 55 кг)

–

ЗОБ (58 кг/хл)

–

КУКУРУЗ Д

178

УЉАНА РЕПИЦА, база 40/9/2

419

РАЖ хлебна,
падајући број > 120 с

158

РАЖ сточна,
падајући број >70 кг

–

ПШЕНОРАЖ (>70 кг)

–

ПШЕНИЦА хлебна Д
(бел. >12%, падајући број > 220с)

178

ПШЕНИЦА сточна Д, 70-73 кг/хл

171
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Робна берза у Француској – EURONEXT
Датум закључења уговора: 06.03.2017.
Пшеница €/тона
2017

Позив на претплату
Сви наши читаоци, који желе да заснују претплату,
треба читко да попуне уплатницу штампаним словима,
са пуним подацима (име и презиме, као и адресу), а за
све оне који имају регистрована газдинства потребно
је да упишу регистарски број пољопривредног газдинства
у колони „позив на број”.
Уплатом од 1.000,00 динара на жиро рачун:
200-2396370101891-47 ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА
на вашу адресу стићи ће 10 бројева „Газдинства”.
Информације о претплати можете добити на телефон:
021/422-713

ПРОЛЕТЊА СЕТВА

Не купујте мачку у џаку!
Пролетња сетва је највећи посао у пољопривреди
наше земље. Део припрема је обављен током минуле
јесени, мањи део и ове зиме, а армија ратара на њиве
креће крајем марта и почетком априла. Поузданих
података о томе шта ће се сејати и овог пролећа нема,
јер да би се то саопштило требало би да имамо разрађен систем-модел праћења, а то не постоји. Улогу
сетвеног семфора годинама обавља Привредна комора
Србије, а то се догађа и са проценом рода летине.
Подаци се, углавном, подешавају наспрам интереса
великих компанија.
За пролећну сетву - кукуруза, соје, сунцокрета,
крмива…, семе се по правилу купује у марту или
априлу. Семе кукуруза за сетву на око 900.000 хектара
нуди тридесетак компанија, много мања је понуда
сунцокрета и соје, али се у последњих пет година и
тај број повећао.
Велика понуда семена кукуруза прошле године је
створила лагер и то запакованих зрна намењених ратарима. То семе, добро чувано, ове године може да послужи
за сетву, али са новом декларацијом, на којој је уписана
2017. година и датум до кога семе може остати у промету.
Без наведене „2017. године“ није дозвољена продаја. То
важи и за друга семена. Власници - продавци семена
знају на који начин долазе до нових декларација и они
који су сигурни у потенцијал прошлогодишњег семена
(клијавост), од надлежних контролних лабораторија,
након анализа, добиће потребну документацију. Употреба семена без свежих података је ризик за сваког ратара.
Не тако давно, једна семенска кућа је у промет пустила
семе сунцокрета без потребне снаге и величине. Ницање
је изостало, а ова кућа је изгубила примат у снабдевању
семенским зрном сунцокрета.
Тренутно се највише семена без декларација продаје
на вашарима, а предњачи понуда луцерке, граорице,
зоби, смеша трава…
Декларисана семена су за трећину скупља, али је
сигурност потпуна. То су нам потврдили ратари који
су некада куповали и сејали јефтинију детелину и
потом је преоравали.

Март
170,5

Март
166

Мај
420,5

Мај
175,75

Јуни
176,5

2018
Септембар
174

2017

2017
Август
385

Децембар
176,5

Март
179

Мај
181.5

Кукуруз €/тона
Август
178,75

Новембар
174,25

Јануар
175,5

Уљана репица €/тона
Новембар
388

Фебруар
389,25

2018

2018

Март
177

Мај
388,75

Недељни списак цена на велико на Болоњској берзи (цена
€/1.000 кг) 02.03.2017.
Производ
Мека домаћа пшеница (1)
Посебна јачина (78/79 кг/хл, це. 1%, прт. 1%)
Посебна (78/79 кг/хл, це.1%, прт. 1%)
Мека увозна пшеница (2)
Нортхерн Спринг УСА
Н.1 Канадска W.Р.С. - Манитоба
Аустријска 1. квалитет (79 кг/хл, прот. 15%)
Дурум домаћи
Фина (79/80 кг/хл, це. 1+1% п. 12,5%)
Кукуруз (2)
Домаћи (влажност 14%)
Увозни европски ?
Увозни ван Европе ?
Меко брашно царат. Леге (4) ?
Тип 00 - гранито - зрнасто?
Тип 00
Тип 0
Брашна високог квалитета (4)
Тип 0 (W 160/180 мин. - п/л маx 0,6; прот. мин 11%)
Тип 0 (W 220/250 мин. - п/л маx 0,6; прот. мин 12%)
Тип 0 (W >300. - п/л маx 0,6; прот. мин 13%)
Рибље брашно
Пелет - прот. 64-66% Перу/Чиле (2)
Данско - прот. 70-72% (4)
Уљарице (1)
Соја увозна
Соја домаћа (влаж. 14% - имп. 2%)?
Домаћи сунцокрет (влаж. 9% - имп. 2%)?
Биљна брашна (2)
Тостовано домаће интегрално сојино
(прот. 44% стq)
Тостовано сојино интегрално увозно
(прот. 44% стq)
Тостовано сојино интегрално домаће нема ОГМ
Тостовано сојино интегрално увозно нема ОГМ
Тостована домаћа соја без љуске
Тостована увозна соја без љуске
Тостована домаћа соја без љуске нема ОГМ
Тостована увозна соја без љуске нема ОГМ
Сунцокрет интегрални домаћи
Сунцокрет протеински

мин.

маx.

кретање
цена

222,00
186,00

225,00
188,00

-2
2

268,00
275,00
242,00

270,00
279,00
244,00

-10
-8
исто

222,00

225,00

2

178,00
183,00
186,00

180,00
185,00
188,00

3
2
исто

-

-

380,00
440,00
485,00

400,00
460,00
505,00

исто
исто
исто

1470,00
1585,00

1490,00
1590,00

-50
-90

423,00
437,00
-

426,00
440,00
-

8
исто

374,00

375,00

-5

371,00

372,00

-5

386,00
383,00
433,00
496,00

388,00
385,00
434,00
498,00

-3
-1
5

158,00
212,00

176,00
214,00

исто
8

5

(1) Ринфуза полазак, (2) ринфуза долазак, (3) џак полазак, (4) џак долазак
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ТРИБИНА “ГАЗДИНСТВА” О ПРИМЕНИ ЗАКОНА
О ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ

Рађа се нова земљишна политика
Уз присуство представника седам активних пољопривредних удружења
пољопривредника из Војводине и Мачве,
у редакцији „Газдинства” одржана је
Трибина о спровођењу Закона о пољопривредном земљишту, са посебним освртом
на коришћење земљишта за инвестиције,
о праву пречег закупа и праву првенства
закупа, као и о шансама младих да дођу
до државних ораница. Редакција „Газдинства” поменути закон је штампала у 2.000
примерака и поделила газдинствима.
Проф. др Драган Милић, саветник министра пољопривреде и Наташа Младеновић, из Управе за земљиште, у трочасовној расправи изнели су низ појединости
које се односе на закон, али и пратећа
акта да би био применљив.
Учесници су поздравили настојање
државне администрације да спровођењем закона, заправо, отпочне креирање земљишне политике, која у Србији,
у суштини, не постоји више деценија.

Оштра критика је упућена општинама које оранице
сточарима дају 50 километара даље од фарми
Осим што касни повраћај ораница реституцијом није утврђен ни тачан списак
државног земљишта. Те ничије њиве се
простиру на око 240.000 хектара. Ипак,
спровођење закона о пољопривредном
земљишту после допуна је оцењено као
позитиван корак и помак у превладавању
низа слабости које су пратиле закуп државних ораница, поготову тамо где су
отклоњене или је поступак у току.
Присутни сточари су инсистирали да
држава без жмурке каже шта ће се догодити са закупом „по праву пречег”, јер
без јасних правила нису спремни да даље
развијају ову грану. Већина њихових
предлога, изнетих у нашој редакцији, је
усвојено и о томе је ступио на снагу Правилник, који објављујемо на странама
24-31.

У следећем броју листа
• Како ће млади доћи до субвенција из државне касе?
• Шта је и шта ново доноси Институт БиоСенс?
• Одјеци Саветовања „Добар дан домаћине”, одржаног на Пољопривредном
факултету у Новом Саду.
• Да ли је локална власт, коначно, доношењем правилника о закупу државног
земљишта у одговорнијој улози?
• За товне расе говеда, козе и овце веће интересовање газдинстава.
• Гајење уљарица за новог купца.
„Газдинство” се продаје искључиво путем претплате.

Др Милић је одговарајући на ово
питање рекао да Влада неће оставити
посрнуло сточарство без подршке и да се
решења за доделу ораница по условном
грлу (500 кг живе ваге) крећу од један
хектар до 0,1 хектар. У обзир су узета
уматичена и неуматичена грла.
Прихваћен је и предлог произвођача
живине да се фармама товних пилића до
10.000 кљунова призна 0,2 условна грла по
хектару, али ће се о томе изјаснити правне
службе у Министарству пољопривреде.
Оштра критика је упућена општинама
које оранице сточарима дају 50 километара даље од фарми.
Према изнетим подацима на овој
трибини, држава има довољно ораница
у понуди за закуп – око 450.000 хектара
и уз нове „откривене” површине биће
довољно државне земље за инвеститоре,
ратаре и сточаре.
И овом приликом је наглашено да
газдинства имају шансу да оснивањем
правног лица учествују у дугорочном
закупу као инвеститори до краја
марта.
Удружења су поручила Министарству
пољопривреде да преузме бригу о пашњацима који се налазе „између државе и
локала” и сада су интерес шумских предузећа за пошумљавање и извргнуте злоупотребама локалних моћника који ове
травњаке преоравају.
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ПРЕПОРУКА

НС СЕМЕ хибриди кукуруза
за сетву у 2017. години
Кукуруз је наша водећа ратарска биљна
врста. Гаји се на готово 1,2 милиона
хектара и заузима веће површине од
стрних жита, соје, сунцокрета и шећерне
репе заједно, са којима се најчешће
смењује у плодореду. У климатски повољним годинама, као што је била 2014., у
Србији се произведе више од 6 милиона
тона кукуруза укупне вредности већој од
700 милиона евра.
Институт за ратарство и повртарство
Нови Сад је један од зачетника модерног
оплемењивања кукуруза у Србији. Институт је основан 1938., а од 1953. се
организовано бави оплемењивањем кукуруза.
Богато генетичко наслеђе из прошлости, организован рад на оплемењивању,
уз примену савремених метода оплемењивања и континуитет у раду, резултирали су хибридима кукуруза који се
одликују одличном прилагодљивошћу и
високим потенцијалом за принос зрна. У
Институту је до сада признато безмало
300 хибрида кукуруза који се гаје у Србији
и 20 земаља света.
Пред сваку сезону сетве кукуруза поставља се увек исто питање: Који хибрид
одабрати за предстојећу сетву? Многобројни фактори утичу на избор хибрида,
од којих ћемо набројати само неке: природни услови за гајење (температуре,
падавине, тип земљишта), стање земљишта
у погледу залиха зимских падавина,
намена производње и други. У зависности од намене производње наша је препорука:
Хибриди за производњу зрна: НС 3022
(ФАО 360), НС 3023 (ФАО 390), НС 4051
(ФАО 420), НС 444 (ФАО 490), НС 5211
(ФАО 520), НС 5051 (ФАО 580), НС 6102
(ФАО 610), НС 6140 (ФАО 650), НС 640
(ФАО 660), НС 6030 (ФАО 660) и НС 7020
(ФАО 670).
ФОЦУС УЛТРА хибриди: НС 444 Ултра
(ФАО 490), НС 5041 Ултра (ФАО 580) и
НС 640 Ултра (ФАО 660).
Хибриди за производњу силаже: НС
5010 (ФАО 580) и НС 6043 (ФАО 680).
Хибриди за посебне намене: НС 620к
(ФАО 680) и НС 609б (ФАО 690).

Препорука осталих хибрида за сетву
2017. године:НС 223 (ФАО 250), НС 205
(ФАО 260), НС 208 (ФАО 280), НС 3014
(ФАО 380), НС 4030 (ФАО 440), НС 4015
(ФАО 460), НС 4023 (ФАО 480), НС 5043
(ФАО 550), НС 540 (ФАО 560), РАДАН
(ФАО 660), ЗЕНИТ (ФАО 680), НС 6010
(ФАО 690) и ТИСА (ФАО 700).
ЗА ПРЕДСТОЈЕЋУ СЕТВУ ЋЕМО
ПОСЕБНО ИЗДВОЈИТИ НОВЕ
ХИБРИДЕ КУКУРУЗА:

НС 3023

(ФАО 390)
Рани и приносан
НС 3023 је нов средње рани хибрид
групе зрења ФАО 390. У вишегодишњим
тестирањима показао је одличне резултате што га чини веома стабилним хибридом. Потенцијал родности је изнад 14 т/
ха сувог зрна и више од 50 т/ха силаже.
Карактерише га брзо отпуштање влаге из
зрна након постизања физиолошке зрелости. Стабло је висине до 270 цм, еластично и толерантно према полегању. Клип
је дугачак, цилиндричног облика са 16
редова зрна. Зрно је типа зубана, жуте
боје. Може се гајити као основни усев у
редовној сетви за производњу зрна и
силаже и као пострни усев за производњу
силаже. Оптимални склоп износи 75.000
биљака по хектару у повољним условима,
а 65.000 биљака по хектару у мање повољним условима гајења. За силажу број
биљака по хектару треба повећати за
5.000-10.000.

НС 5211

(ФАО 520)
Висок принос, ниска влага
Средње касни хибрид групе зрења ФАО
520. Поседује наглашену толерантност
према суши и потенцијал за принос зрна
изнад 15 т/ха и готово 60 т/ха силаже.
Стабло је висине до 280 цм, еластично,
толерантно према полегању. Листови су
тамно зелене боје, еректофилног положаја. Клип је дуг, цилиндричног облика
са 14-16 редова зрна, жуте боје. Зрно је
типа зубана, са изразито набораним перикарпом. Маса 1000 зрна је око 400 г.
Може се гајити као основни усев у редовној сетви за производњу зрна и силаже
и као пострни усев за производњу силаже.
Најзначајнија карактеристика хибрида

НС 5211 је брз губитак влаге након физиолошке зрелости, па се препоручује за
комбајнирање у зрну. Добро реагује на
интензивну технологију производње.Оптимални склоп износи 68.000 биљака по
хектару у повољним условима, а 62.000
биљака по хектару у мање повољним условима гајења. За силажу број биљака по
хектару треба повећати за 5.000-10.000.

НС 6140 (ФАО 650)

Изузетна адаптабилност и стабилност
приноса
НС 6140 је средње касни хибрид,
сазрева за око 125-130 дана. Потенцијал
родности износи више од 15 т/ха сувог
зрна и изнад 70 т/ха силаже. Хибрид
поседује толерантност према суши и
широку адаптабилност. Стабло је просечне висине за своју групу зрења, чврсто
и толерантно према полегању. Клип је
цилиндричан, просечне дужине 25 цм,
са 16-18 редова зрна. Зрно је крупно,
типа зубана, жуто-наранџасте боје. Маса
1000 зрна износи преко 400 г. Може се
гајити као основни усев за зрно и силажу.
Даје високе и стабилне приносе у свим
равничарским рејонима. Оптимални
склоп износи око 65.000 биљака по
хектару у повољним и 57.000 биљака по
хектару у мање повољним условима. За
силажу број биљака по хектару треба
повећати за 5.000-10.000.

НС 5041 Ултра (ФАО 580)

Дуо систем – за ефикасну борбу
против корова - Отпоран према хербициду Фоцус Ултра!!!
Најновији НС хибрид намењен за гајење
у тзв. ДУО систему. Потенцијал за принос
износи преко 14 т/ха сувог зрна и 55 т/
ха силаже. Стабло је висине до 260 цм,
еластично, толерантно према полегању.
Клип је средње дужине, са 16-18 редова
зрна жуте боје. Маса 1000 зрна је око
400 г. Може се гајити као основни усев у
редовној сетви за производњу зрна и
силаже и као пострни усев за производњу
силаже. Препоручује се за бербу у клипу
и за комбајнирање у зрну. Поседује
одличну адаптабилност и стабилност
приноса. Најзначајнија карактеристика
хибрида НС 5041 Ултра је толерантност
према хербициду Фоцус Ултра. Оптимални склоп износи 68.000 биљака по хектару
у повољним условима, а 62.000 биљака
по хектару у мање повољним условима
гајења. За силажу број биљака по хектару
треба повећати за 5.000-10.000.
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АП ВОЈВОДИНА
На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП
Војводине за 2017. годину („Службени лист АПВ“, брoj 69/2016) у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017.години,
(„Службени лист АПВ“, број 69/2016), Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат)
расписује

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ
И ШУМАРСТВО

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ
ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ БУНАРА НА ТЕРИТОРИЈИ
АП ВОЈВОДИНЕ У 2017.ГОДИНИ
1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Циљ конкурса за доделу средстава за
суфинанисирање набавке опреме за наводњавање и изградњу експлоатационих
бунара на територији АП Војводине у
2017. години јесте повећање обрадивих
површина под системима за наводњавање
у Аутономној покрајини Војводини.
Предмет конкурса јесте додела
бесповратних средстава за суфинансирање система за наводњавање: изградње
експлоатационих бунара, набавку опреме
за бунаре, пумпи и агрегата за наводњавање, система за фертиригацију, тифона,
линија за наводњавање и изградњу цевовода.
2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА
Бесповратна средства која се додељују
по овом конкурсу износе до
450.000.000,00 динара.
Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се
у износу до 60% од укупне вредности
инвестиције.
За подносиоце пријава: физичка лица
и предузетнике, чија је инвестиција на
подручју са отежаним условима рада у
пољопривреди, лица млађа од 40 година
и жене бесповратна средства за подршку
инвестиција по овом конкурсу утврђују
се у износу до 70% од укупне вредности
инвестиције.
Приликом обрачуна, узима се вредност
инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).
Максималан износ бесповратних
средстава по једној пријави не може
прећи 10.000.000,00 динара.
Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи 30.000,00

динара, а разматраће се само пријаве
чија је вредност инвестиције једнака
50.000,00 динара или већа од тог износа.
Бесповратна средства која се додељују
по овом конкурсу намењена су за:
I. Изградњу експлоатационих бунара:
-- бунар с конструкцијом профил 90mm
филтера профил 135mm дужине
>12m, максималан износ подршке до
30.000,00 динара,
-- бунар с конструкцијом профил 110mm
филтера профил 160mm дужине
>12m, максималан износ подршке до
40.000,00 динара,
-- бунар с конструкцијом профил 160mm
филтера профил 160mm дужине
>15m, максималан износ подршке до
80.000,00 динара,
-- бунар с конструкцијом профил 225mm
филтера профил 225mm дужине
>12m, максималан износ подршке до
110.000,00 динара,
-- бунар с конструкцијом профил 225mm
филтера профил 225mm дужине
>15m, максималан износ подршке до
120.000,00 динара,
-- бунар с конструкцијом профил 311445mm, дужине >50m, максималан
износ подршке до 550.000,00 динара,
-- бунар с конструкцијом профил 311445mm, дужина >100m, максималан
износ подршке до 800.000,00 динара,
-- бунар с конструкцијом профил
620mm, дужине >100m, максималан
износ подршке до 1.000.000,00
динара,
-- бунар с конструкцијом профил
311mm, дужине >150m, максималан
износ подршке до 2.100.000,00
динара,
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-- бунар с конструкцијом профил
444mm, дужине >150m, максималан
износ подршке до 2.250.000,00
динара,
-- бунар с конструкцијом профил
820mm, дужине >150m, максималан
износ подршке до 3.000.000,00
динара,
-- бунар с конструкцијом профил 150311mm, дужине >200m, максималан
износ подршке до 2.500.000,00
динара,
-- бунар с конструкцијом профил
444mm, дужине >200m, максималан
износ подршке до 2.700,000,00
динара,
-- бунар с конструкцијом профил
820mm, дужина >200m, максималан
износ подршке до 3.500.000,00
динара.
Пријаве које су у вези са изградњом
експлоатационих бунара, одобраваће се
искључиво за експлоатисање воде из водоносних хоризоната, чија вода није
довољног квалитета за људску употребу.
2. Набавку опреме за бунаре, пумпи за
наводњавање, агрегата за покретање
пумпи који користе различиту погонску енергију, цевних линија за орошавање, цевних линија са распрскивачима, система за наводњавање
„кап по кап“,и подземних и надземних „кап по кап“ латерала, система
за фертиригацију и кишних крила.
Максималан износ бесповратних
средстава по једном хектару површине износе највише до 250.000,00
динара по кориснику за наведену
опрему, а максимално до десет
хектара, односно 2.500.000,00
динара.
3.

4.

Набавку машина за заливање у типу
„Тифона“, под условом да се наводњава минимално пет хектара
површине по једној машини. Корисник може да оствари право на
бесповратна средства за највише три
машинe у типу „Тифона“.
Максималан износ бесповратних
средстава за један тифон не може
бити већи од 800.000,00 динара по
машини.
Набавку линија за заливање – машине
у типу „Ренџер“, „Центар пивот“,
“Линеар“, под условом да се наводњава најмање педесет хектара
површине.
Максималан износ бесповратних
средстава не може бити већи од 40%

вредности инвестиције, односно
највише до 8.000.000,00 динара;
5.

Изградњу цевовода.
Максималан износ бесповратних
средстава не може бити већи од 30%
вредности инвестиције, односно
највише до 800,00 динара по дужном
метру, а максимално за 2.000 m,
односно 1.600.000,00 динара.

Подносилац пријаве може поднети
само једну пријаву по конкурсу, али за
више намена у оквиру једне тачке, као и
по више тачака.
Приликом разматрања поднетих
пријава за остваривање бесповратних
средстава, неће се признавати инвестиције и купљена опрема пре 01.01.2017.
године, што мора бити документовано
рачунима са спецификацијом опреме,
отпремницама, изводима из банке, гарантним листовима, царинским декларацијама, уколико је реч о опреми из увоза,
и другим доказима, који носе датум након
01.01.2017.године.
3. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Право на подстицаје остварују лица
која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном
статусу, и то:
1. физичко лице:
• носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног
газдинства,
• предузетник носилац регистрованог
комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.
2. правно лице:
• привредно друштво,
• земљорадничка задруга.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
Привредно друштво односно земљорадничка задруга може остварити
право на подстицаје ако је разврстано
у микро и мало правно лице, у складу
са законом којим се уређује рачуноводство.
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
За физичка лица и правна лица:
1. регистровано пољопривредно газдинство мора бити уписано у Регистар пољопривредних газдинства и да
се налази у активном статусу:
• за набавку опреме за наводњавање
ратарских усева са максимално 100
хектара уписаних у Управи за трезор,
на којима постоји производња ратарских култура (осим за тачку Г),
• за набавку опреме за наводњавање
воћа, поврћа, винове лозе, арома-

8.

9.
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тичног, зачинског биља и цвећа са
максимално 50 хектара уписаних у
Управи за трезор, на којима постоји
производња воћа, поврћа, винове
лозе, ароматичног, зачинског биља и
цвећа;
подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији јединице
локалне самоуправе са територије
АП Војводине, односно подносиоци
пријаве правна лица морају имати
седиште на територији јединице
локалне самоуправе с територије АП
Војводине, с тим што и место реализације инвестиције мора бити на
територији јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине;
парцеле на којима се поставља
опрема - која је предмет инвестиције
конкурса – морају бити уписане у
Регистар пољопривредних газдинстава - друга страна извода са подацима
о површинама и производњи;
подносиоци пријава за бесповратна
средства из подтачке А у тачки 2. не
могу аплицирати за већ изграђене
бунаре;
физичка лица, која граде експлоатационе бунаре дубине преко педесет
метара морају да имају доказ да су
поднели пријаву о извођењу радова
локалној самоуправи у складу са
чланом 64. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник“ РС, бр. 101/2015);
подносилац пријаве и власник
пољопривредног земљишта морају
регулисати обавезе по решењима о
накнадама за одводњавање/наводњавање и порез на пољопривредно земљиште, закључно са 31.12.2016.
године;
подносилац пријаве мора измирити
доспеле обавезе по уговорима о
закупу пољопривредног земљишта у
државној својини за 2016. годину;
подносилац пријаве за инвестицију
за коју подноси пријаву не сме користити подстицаје по неком другом
основу (субвенције, подстицаји) за
исту намену, односно иста инвестиција не сме бити предмет другог
поступка за коришћење подстицаја,
осим подстицаја у складу с посебним
прописом којим се уређује кредитна
подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
подносилац пријаве не сме имати
неиспуњених уговорних обавеза
према Покрајинском секретаријату
за пољопривреду водопривреду и
шумарство (у даљем тексту: Секретаријат), као ни према Министарству
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пољопривреде и заштиту животне
средине, на основу раније потписаних уговора;
10. подносилац пријаве и добављач
опреме не могу да представљају повезана лица - у смислу чланa 62.
Закона о привредним друштвима
(„Службени гласник“, бр. 36/11 и
99/11 и 83/14 и 5/15);
11. да се плаћање врши на текући рачун
добављача или готовински, а плаћања
путем компензације и цесије неће
бити призната.
Додатни услови за предузетнике:
12. предузетник мора бити регистрован
у Агенцији за привредне регистре;
13. предузетник који гради експлоатационе бунаре мора да има Решење о
одобравању извођења детаљних геолошких истраживања на истражном
простору и Уговор о извођењу детаљних хидрогеолошких истраживања за
потребе водоснабдевања заливног
система са предузећем које је регистровано у АПР-у (које испуњава
услове из члана 22. Закона о рударству и геолошким истраживањима
„Службени гласник РС“, бр. 88/11);
14. предузетник мора да је регулисао
пореске и друге доспеле обавезе из
јавних прихода за 2016. годину;
Додатни услови за правна лица:
15. правно лице мора бити регистровано
у Агенцији за привредне регистре;
16. подносиоци пријаве који граде експлоатационе бунаре морају да имају
Решење о одобравању извођења детаљних геолошких истраживања на
истражном простору и Уговор о извођењу детаљних хидрогеолошких
истраживања за потребе водоснабдевања заливног система са предузећем које је регистровано у АПР-у
(које испуњава услове из члана 22.
Закона о рударству и геолошким истраживањима „Службени гласник
РС“, бр. 88/11);
17. да је подносилац пријаве регулисао
пореске и друге доспеле обавезе из
јавних прихода за2016. годину;
18. не сме бити покренут поступак
стечаја и/или ликвидације.
5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА
Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 31.05.2017. године.
6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За физичка лица и правна лица:
1. читко попуњен образац пријаве са
обавезним потписом, док је за правна

лица обавезан печат подносиоца (са
изјавом о прибављању докумената о
којој се води службена евиденција);
2. фотокопија личне карте или очитана
чипована лична карта носиоца регистрованог пољопривредног газдинства
или овлашћеног лица у правном лицу;
3. оригинал извода из Регистра
пољопривредних газдинстава, који
издаје Управа за трезор (прва страна
извода РПГ са основним подацима и
друга страна извода са подацима о
површинама, не старији од 30 дана);
4. оригинал извод из катастра непокретности с подацима о власништву за све
катастарске парцеле на којима се
поставља опрема која је предмет овог
конкурса (не старији од 30 дана);
5. оверена фотокопија уговора о закупу
пољопривредног земљишта на коме
се поставља опрема која је предмет
овог конкурса, с тим што је потребно
да је до истека уговора о закупу преостало најмање пет година;
6. за опрему која је набављена (плаћена
– рачун):
• оригинал рачун са спецификацијом
опреме (не старији од 01.01.2017.
године) отпремница и фискални
рачун, на коме је јасно назначено
да је плаћање извршено готовински
или картицом (само у случају кад
је подносилац физичко лице);
• оригинал рачун са спецификацијом
опреме (не старији од 01.01.2017.
године) отпремница, налог за
пренос и оверен извод банке о извршеном плаћању.
Спецификација опреме треба да
садржи основне карактеристике опреме
(подаци исказани у обрасцу пријаве
морају бити исти као у рачуну).
7. за инвестиције које су преко
200.000,00 динара, може се поднети
предрачун са спецификацијом
опреме, а коначан оригинал рачун
мора бити идентичан предрачуну по
износу, спецификацији и добављачу
опреме, односно извођачу радова;
8. предрачун са спецификацијом
опреме и радова за изградњу експлоатационог бунара (коначан оригинал
рачун мора бити идентичан предрачуну по износу, спецификацији и
извођачу радова);
9. доказ o поднетoj пријави извођења
радова локалној самоуправи за
физичка лица, која граде експлоатационе бунаре дубине преко педесет
метара;
10. фотокопија гарантног листа за опрему
за коју је то предвиђено важећим
прописима;

11. царинска декларација за опрему из
увоза (уколико је подносилац пријаве
директни увозник) - не старија од
01.01.2017. године;
12. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда
надлежног органа) закључно са
31.12.2016. године и порезу на
пољопривредно земљиште, за подносиоца пријаве и власника пољопривредног земљишта, које се налази у
закупу;
13. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп пољопривредног
земљишта у државној својини
(потврда надлежног органа, или фотокопија уговора са Министарством
пољопривреде и заштите животне
средине и доказ o извршеном
плаћању).
Додатна обавезна документација за
предузетнике:
14. извод из Агенције за привредне регистре, са пореским идентификационим бројем;
15. решење о одобравању извођења детаљних геолошких истраживања на
истражном простору за изградњу
експлоатационог бунара;
16. уговор о извођењу детаљних хидрогеолошких истраживања за потребе
водоснабдевања заливног система са
предузећем које је регистровано у
АПР-у (које испуњава услове из члана
22. Закона о рударству и геолошким
истраживањима „Службени гласник
РС“, бр. 88/11) за изградњу експлоатационог бунара;
17. потврда пореске управе о плаћеном
порезу и другим доспелим обавезама
из јавних прихода за 2016. годину;
Додатна обавезна документација за
правна лица:
18. извод из Агенције за привредне регистре, са пореским идентификационим бројем;
19. решење о одобравању извођења детаљних геолошких истраживања на
истражном простору за изградњу
експлоатационог бунара;
20. уговор о извођењу детаљних хидрогеолошких истраживања за потребе
водоснабдевања заливног система са
предузећем које је регистровано у
АПР-у (које испуњава услове из члана
22. Закона о рударству и геолошким
истраживањима „Службени гласник
РС“, бр. 88/11) за изградњу експлоатационог бунара;
21. потврда пореске управе о плаћеном
порезу и другим доспелим обавезама
из јавних прихода за 2016. годину,
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22. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над правним лицем
није покренут поступак стечаја и/или
ликвидације.
Подносилац пријаве - на обрасцу који
је саставни део пријаве на конкурс –
треба да се изјасни о томе да ли ће документацију наведену под тачкама 3, 4, 12,
13, 14, 17, 18, 21 и 22 прибавити сам или
је сагласан с тим да је прибави Секретаријат, по службеној дужности.
Уколико се опрема набавља из
иностранства, подносилац пријаве обавезан је да достави документа преведена
на српски језик. Документацију мора
превести овлашћени судски тумач.
Комисија задржава право да поред
наведених затражи и друга документа.

4.

5.
6.

•
7. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
1. Средства за подршку инвестиција по
овом конкурсу додељују се бесповратно;
2. У складу са критеријумима - који су
дефинисани Правилником о додели
средстава за суфинансирање набавке
опреме за наводњавање и изградњу
експлоатационих бунара на територији АП Војводине у 2017. години (у
даљем тексту Правилник), формира
се бодовна листа на основу које се
додељују бесповратна средства до
утрошка средстава опредељених овим
конкурсом;
3. Подносилац пријаве – физичко лице
у обавези је да - приликом потписивања уговора са Секретаријатом о
коришћењу средстава - достави
меницу с меничном изјавом, а правно
лице - регистровану меницу с меничном изјавом, као средство обезбеђења
да опрема неће бити отуђена у року
од пет година, осим за опрему чији је

•

•

7.

век експлоатације краћи од годину
дана;
За инвестиције под тачком А и Г по
пријему конкурсне документације, а
пре потписивања уговора, Секретаријат путем свог надлежног сектора
налаже Пољопривредној стручној и
саветодавној служби АП Војводине да
утврди претходно чињенично стање
на терену (НУЛТА контрола).
Рок за реализацију инвестиције на
основу предрачуна јесте 90 дана од
дана потписивања уговора;
Бесповратна средства исплаћују се
након реализације инвестиције,
односно након што корисник
бесповратних средстава уради
монтажу опреме и достави Секретаријату следећудокументацију:
оригинал рачун са спецификацијом
опреме (не старији од 01.01.2017.
године) отпремница и фискални
рачун, на коме је јасно назначено да
је плаћање извршено готовински или
картицом (само у случају кад је подносилац физичко лице);
оригинал рачун са спецификацијом
опреме (не старији од 01.01.2017.
године) отпремница, налог за пренос
и оверен извод банке о извршеном
плаћању;
За тачку А и Извештај надзорног
органа о изради истражно-експлоатационог бунара за изградњу експлоатационог бунара дубине преко 50 m
за физичка лица и сва правна лица;
Секретаријат путем надлежног
сектора налаже Пољопривредној
стручној и саветодавној служби АП
Војводине да утврди чињенично стање
на терену, достављањем извештаја и
записника Секретаријату.
Секретаријат задржава право да од
подносиоца пријаве затражи додатну

11

документацију. Исто тако, Секретаријат може да од пољопривредне
инспекције Министарства пољопривреде и заштите животне средине
тражи да се изврши контрола реализације предмета уговора, а посебно у
случају рачуна и предрачуна који су
издати од добављача опреме који нису
у систему ПДВ-а и рачуна који су значајно изнад тржишне вредности;
8. Поступак доношења одлуке, критеријуми и остала питања везана за
конкурс, прописани су Правилником;
9. Бесповратна средстава исплаћиваће
се у складу с приливом средстава у
буџет АП Војводине.
8. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА
Пријаве с потребном документацијом
доставити поштом на адресу: Покрајински
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла
Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнакoм
„КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ
ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ЕКСПЛОАТАЦИОНИХ БУНАРА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017. ГОДИНИ“,
или лично на писарници покрајинских
органа управе у згради Покрајинске владе,
сваког радног дана од 9 до 14 часова.
9. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Додатне информације могу се добити
путем телефона: 021/487-4379; од 10 до
14 часова.
10. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ
ФОРМИ
Текст конкурса, образац пријаве и Правилник могу се преузети са интернет
адресе: www.psp.vojvodina.gov.rs
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НАПОМЕНА: Месечна прогноза времена израђује се
1. и 15. у месецу.
Ова прогноза је оријентациона и пожељно је користити
је уз прогнозу за 5 дана унапред.

PROFIT
VEDERE
Тел/факс: 021 70 494
Моб: 064 572 76 25
Моб: 063 8 117 385
Моб: 064 485 52 59

D.O.O. ZA ZASTUPANJE
U OSIGURANJU

Naš zastupnički izbor je i vaša sigurnost
Sarađujemo sa sledećim osiguravajućim kućama:

e-mail: kastelo@mts.rs

-Generali osiguranje a.d.o.
-Globos osiguranje

Osnovana: 2007.
Posao: selekcija
i matičenje stoke
Kadrovi: šest zaposlenih
Područje rada: AP Vojvodina

-Wiener Stadtische osiguranje a.d.o.
-Dunav osiguranje a.d.o.
„Profit Vedere” d.o.o. ul. Pavla Papa br. 7,
21000 Novi Sad
Tel: 021/642-7029, 064/1887-149
E:mail: profitvedere@gmail.com
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ШТА МОЖЕМО НАУЧИТИ НА ПРЕСТИЖНОМ ПОЉОПРИВРЕДНОМ САЈМУ

Пословност, пословност и пословност
Ђорђе Симовић

На 25. сајму “Fruit logistica”, у Берлину излагало је
од 3.000 компанија из 86 земаља. За три дана кроз
сајамске капије је прошло 70.000 посетитилаца
из 186 земаља.

Како се приближава време сетве тако
се приводи крају сезона најпрестижнијих
сајмова пољопривреде у Европи. Од новембра до данашњих дана произвођачи
механизације, репроматеријала, селекционери семена, сорти воћа и винове
лозе, па и стручњаци који раде на унапређењу раса домаћих животиња приказали су све вредно пажње. Eima у Болоњи,
Сима у Паризу, Fruit logistica у Берлину.
Последње поменутом ћемо посветити
више пажње. На 25. сајму “Fruit logistica”,
у Берлину, излагало је од 3.000 компанија
из 86 земаља. За три дана кроз сајамске
капије је прошло 70.000 посетитилаца из
186 земаља. Први сајам је одржан 1993.
године са 100 излагача да би се њихов
број за четврт века повећао 30 пута.

нија, сваки посетилац би морао да зна
које штандове ће да обиђе, на којим жели
да договори пословни састанак, која предавања би требало да посети и у којим
форумима или иновативним радионицама вреди учествовати. Организација
времена за та три дана зна да се планира
и месецима унапред. На сајму ври као у
кошници, а излагачи вас на разговор, по
правилу, примају у договорено време. У
томе велику помоћ посетиоцима пружа
званични сајт сајма на коме може да
претражите списак излагача, видите где
се они налазе и да преко те платформе

Када се вратите са манфестације тог
типа неминовна су и питања: Какав је
сајам? Шта ти се највише допало? Какав
је сајам у односу на наш у Новом Саду?
“Frut logistica” је место које је забележено у свим календарима највећих светских произвођача воћа и поврћа као и
осталих карика у прехрамбеном ланцу.
Сајам као платформа за информације и
иновације отвара пословне могућности
за све излагаче.
Прво што приметите када прођете
сајамске капије је пословни карактер
манифестације. Дакле, у Берлин је дошао
онај који жели да склопи посао. Да би
посета “Fruit logistici” била што ефикас-

уговорите пословни састанак. Дакле,
мобилна апликација вам дође као секретарица која вам је у три дана уговорила
50 састанака. Практично. Врхунски.
Посетилац који није фамилијаран са
андроид апликацијама савезника ће наћи
у мапама које се могу преузети на многим
пунктовима на сајму. Једино тако, јер је
сајам огроман, а штандови се налазе у
два нивоа.
Излагачи су углавном окупљени око
националних приведних комора које су
организовале колективне изложбе. Импозантан наступ је имала Шпанија, чија
је колектвна изложба, чини се, била и
највећа. Сваку колективну изложбу прати

добро осмишљена маркетиншка линија
наступа, од дизајна штандова до учешћа
на стручним скуповима, којих је прегршт.
И слогани су били занимљиви. Тако су
Французи с љубављу наступали под слоганом - “Made in France with love” док је
аустријско “Primary Austrian” подсећало
на Трампово “America first”. Колективне
изложбе земаља су уклопљене у целину
континената.
Реч-две о награђивању. Док се на
Пољопривредном сајму у Новом Саду,
сложићемо се, награде деле шаком и
капом у различитим робним групама, у
Берлину се награђују – иновације. Ове
године је у конкуренцији било десет оригиналних решења. Да, само десет!
Посебно се најављују – премијере. То
су готова решења која се први пут јавности приказују на сајму у Берлину. Било
да је реч о новим сортама или хибридима, машинама за паковање воћа и поврћа,
аутоматима за цеђење сока, оригиналној
амбалажи или другом.
Уз стручне скупове за сваку похвалу су
иновативне радионице које окупљају
експерте из различитх области који
трагају за решењима у производњи
поврћа и воћа.
Када је о цени улазнице реч оне су у
распону од 31 до 150 евра у зависности
од тога шта желите да посетите. Наравно,
посетиоце из иностранства очекују специјални поспусти. Он-лине акредитација
за новинаре је једноставна. Одговор добијате у року од највише пола сата. На
мејл вам стиже ваучер који одштампан
важи као улазница за сајам. Услови за
рад новинара у пресс центру могу се окарактерисати као - светски.
Видећи све ово посетилац из Србије не
може да се начуди питањима која доминирају пред почетак Пољопривредног
сајма у Новом Саду. Ко ће отворити
сајам? Колика ће бити цена улазница? И
слично. Усвајање добрих решења са престижних европских манифестација као и
оптимизација свих сегмената пословања
кључеви су опстанка како за Пољопривредни сајам тако и шире за цео Новосадски сајам.
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АП ВОЈВОДИНА

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ
И ШУМАРСТВО

На основу члана 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП
Војводине за 2017. годину (,,Службени лист АПВ››, брoj 69/2016) у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2017. години („Службени лист АПВ“,
број 69/2016), Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат)
расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ
КОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМЕ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ
У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ НА ТЕРИТОРИЈИ
АП ВОЈВОДИНЕ У 2017.ГОДИНИ
1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Циљ конкурса јесте интензивније коришћење постојећих земљишних ресурса
у Аутономној покрајини Војводини у
2017. години.
Предмет конкурса јесте додела
бесповратних средстава за суфинансирање конструкције за објекте заштићеног
простора, вишегодишњих, вишеслојних
фолија за покривање објеката заштићеног
простора, фолија за сенчење и спречавање губитка топлоте, мрежа за сенчење
објекта, система за наводњавање„кап по
кап“, инструмената за мерење нивоа CO2,
температуре супстрата и ваздуха, као и
влаге и система за загревање.
2. ВИСИНА И НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
Бесповратна средства која се додељују
по овом конкурсу износе до 80.000.000,00
динара.
Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се
у износу до 60% од укупне вредности
инвестиције.
За подносиоце пријава: физичка лица
и предузетнике, чија је инвестиција на
подручју са отежаним условима рада у
пољопривреди, лица млађа од 40 година
и жене бесповратна средства за подршку
инвестиција по овом конкурсу утврђују
се у износу до 70% од укупне вредности
инвестиције. Приликом обрачуна, узима
се вредност инвестиције без пореза на
додату вредност (ПДВ).
Максимални износ бесповратних
средстава за набавку опреме за биљну
производњу у заштићеном простору, за
тачке 1-6 збирно је 750,00 динара/м2,
и не може бити већи од 1.200.000,00
динара по пријави.

Максимални износ бесповратних
средстава за системе за загревање тачка
7 јесте 1.300,00 динара/кw и не може
бити већи од 600.000,00 динара по
пријави.
Укупан износ бесповратних средстава
по једној пријави може бити максимално
1.800.000,00 динара.
Бесповратна средства која се додељују
по овом конкурсу намењена су за:
1. конструкцију за објекте заштићеног
простора (алуминијумска, поцинковано-челична, челична и пластична);
2. вишегодишње, вишеслојне фолије за
покривање објеката заштићеног простора;
3. фолије за сенчење и спречавање
губитка топлоте;
4. мреже за сенчење објекта;
5. системе за наводњавање „кап по кап“,
систeме за микрокишење;
6. инструменте за мерење нивоа CO2,
температуре супстрата и ваздуха, као
и влаге;
7. систем за загревање.
Корисник средстава може поднети само
једну пријаву по конкурсу, али за више
тачака у оквиру конкурса.
Приликом разматрања поднетих
пријава за остваривање бесповратних
средстава, неће се признавати
инвестиције и купљена опрема пре
01.01.2017. године, што мора бити документовано рачунима са спецификацијом
опреме, отпремницама, изводима из
банке, гарантним листовима, царинским
декларацијама, уколико је реч о опреми
из увоза, и другим доказима, који носе
датум након 01.01.2017.године.
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3. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Право на подстицаје остварују лица
која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном
статусу, и то:
1. физичко лице:
• носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног
газдинства,
• предузетник носилац регистрованог
комерцијалног
породичног
пољопривредног газдинства.
2. правно лице:
- привредно друштво,
- земљорадничка задруга.
Привредно друштво односно земљорадничка задруга може остварити право
на подстицаје ако је разврстано у микро
и мало правно лице, у складу са законом
којим се уређује рачуноводство.
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
За физичка лица и правна лица:
1. регистровано пољопривредно газдинство мора бити уписано у Регистар
пољопривредних газдинства (са одговарајућом пољопривредном производњом за коју се конкурише) и да се
налази у активном статусу;
2. подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији јединице
локалне самоуправе са територије АП
Војводине, односно подносиоци
пријаве правна лица морају имати
седиште на територији јединице
локалне самоуправе с територије АП
Војводине, с тим што и место реализације инвестиције мора бити на територији јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине;
3. парцеле на којима се поставља опрема
- која је предмет инвестиције конкурса – морају бити уписане у Регистар
пољопривредних газдинстава - друга
страна извода са подацима о површинама и производњи;
4. подносилац пријаве и власник
пољопривредног земљишта морају
регулисати обавезе по решењима о
накнадама за одводњавање/наводњавање и порез на пољопривредно
земљиште, закључно са 31.12.2016.
године;
5. подносилац пријаве мора измирити
доспеле обавезе по уговорима о
закупу државног пољопривредног
земљишта за 2016. годину;
6. подносилац пријаве за инвестицију за
коју подноси пријаву не сме користити
подстицаје по неком другом основу
(субвенције, подстицаји) за исту намену,
односно иста инвестиција не сме бити

предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја
у складу с посебним прописом којим
се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
7. подносилац пријаве не сме имати
неиспуњених уговорних обавеза
према Покрајинском секретаријату
за пољопривреду водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат), као ни према Министарству
пољопривреде и заштиту животне
средине, на основу раније потписаних
уговора;
8. подносилац пријаве и добављач
опреме не могу да представљају повезана лица - у смислу члан 62. Закона
о привредним друштвима („Службени
гласник“, бр. 36/11 и 99/11 и 83/14 и
5/15);
9. да се плаћање врши на текући рачун
добављача или готовински, а плаћања
путем компензације и цесије неће
бити призната. Додатни услови за
предузетнике:
10. предузетник мора бити регистрован
у Агенцији за привредне регистре;
11. предузетник мора да је регулисао
пореске и друге доспеле обавезе из
јавних прихода за 2016. годину;
Додатни услови за правна лица:
12. правно лице мора бити регистровано
у Агенцији за привредне регистре;
13. да је подносилац пријаве регулисао
пореске и друге доспеле обавезе из
јавних прихода за 2016. годину;
14. не сме бити покренут поступак стечаја
и/или ликвидације.
5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА
Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 31.05.2017.године.
6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За физичка лица и правна лица:
1. читко попуњен образац пријаве са
обавезним потписом, док је за правна
лица обавезан печат подносиоца (са
изјавом о прибављању докумената о
којој се води службена евиденција);
2. фотокопија личне карте или очитана
чипована лична карта носиоца регистрованог пољопривредног газдинства
или овлашћеног лица у правном лицу;
3. оригинал извода из Регистра
пољопривредних газдинстава, који
издаје Управа за трезор (прва страна
извода РПГ са основним подацима и
друга страна извода са подацима о
површинама, не старији од 30 дана);
4. оригинал извод из катастра непокретности с подацима о власништву за све
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катастарске парцеле на којима се
поставља опрема која је предмет овог
конкурса (не старији од 30 дана);
5. оверена фотокопија уговора о закупу
пољопривредног земљишта на коме
се поставља опрема која је предмет
овог конкурса, с тим што је потребно
да је до истека уговора о закупу преостало најмање пет година;
6. за опрему која је набављена (плаћена
– рачун):
• оригинал рачун са спецификацијом
опреме (не старији од 01.01.2017.
године) отпремница и фискални
рачун, на коме је јасно назначено да
је плаћање извршено готовински или
картицом (само у случају кад је подносилац физичко лице);
• оригинал рачун са спецификацијом
опреме (не старији од 01.01.2017.
године) отпремница, налог за пренос
и оверен извод банке о извршеном
плаћању.
Спецификација опреме треба да
садржи основне карактеристике
опреме (подаци исказани у обрасцу
пријаве морају бити исти као у
рачуну).
7. за инвестиције које су преко
200.000,00 динара, може се поднети
предрачун са спецификацијом
опреме, а коначан оригинал рачун
мора бити идентичан предрачуну по
износу, спецификацији и добављачу
опреме, односно извођачу радова;
8. фотокопија гарантног листа за опрему
за коју је то предвиђено важећим
прописима;
9. царинска декларација за опрему из
увоза (уколико је подносилац пријаве
директни увозник) - не старија од
01.01.2017. године;
10. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање (потврда
надлежног органа) закључно са
31.12.2016. године и порезу на
пољопривредно земљиште, за подносиоца пријаве и власника пољопривредног земљишта, које се налази у
закупу;
11. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп државног пољопривредног земљишта (потврда надлежног
органа, или фотокопија уговора са
Министарством пољопривреде и
заштите животне средине и доказ o
извршеном плаћању).
Додатна обавезна документација за
предузетнике:
12. извод из Агенције за привредне регистре, са пореским идентификационим бројем;
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13. потврда пореске управе о плаћеном
порезу и другим доспелим обавезама
из јавних прихода за 2016. годину;
Додатна обавезна документација за
правна лица:
14. извод из Агенције за привредне регистре, са пореским идентификационим бројем;
15. потврда пореске управе о плаћеном
порезу и другим доспелим обавезама
из јавних прихода за 2016. годину;
16. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над правним лицем није
покренут поступак стечаја и/или ликвидације.

Подносилац пријаве - на обрасцу који
је саставни део пријаве на конкурс –
треба да се изјасни о томе да ли ће документацију наведену под тачкама 3, 4,
10, 11, 12, 13, 14, 15, и 16 прибавити сам
или је сагласан с тим да је прибави Секретаријат, по службеној дужности.
Уколико се опрема набавља из
иностранства, подносилац пријаве обавезан је да достави документа преведена
на српски језик. Документацију мора
превести овлашћени судски тумач. Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга документа.
7. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
1. Средства за подршку инвестиција по
овом Конкурсу додељују се бесповратно;

2. У складу са критеријумима - који су
дефинисани Правилником за доделу
средстава за суфинансирање набавке
конструкција и опреме за биљну производњу у заштићеном простору на
територији АП Војводине у 2017.
години (у даљем тексту Правилник),
формира се бодовна листа на основу
које се додељују бесповратна средства
до утрошка средстава опредељених
овим Конкурсом;
3. Подносилац пријаве – физичко лице
у обавези је да - приликом потпис
вања уговора са Секретаријатом о
коришћењу средстава - достави
меницу с меничном изјавом а правно

лице - регистровану меницу с меничном изјавом, као средство обезбеђења
да опрема неће бити отуђена у року
од пет година, осим за опрему чији је
век експлоатације краћи од годину
дана;
4. Рок за реализацију инвестиције на
основу предрачуна јесте 90 дана од
дана потписивања уговора;
5. Бесповратна средства исплаћују се
након реализације инвестиције,
односно након што корисник
бесповратних средстава уради
монтажу опреме и достави Секретаријату следећу документацију:
• оригинал рачун са спецификацијом
опреме (не старији од 01.01.2017.
године) отпремница и фискални
рачун, на коме је јасно назначено

да је плаћање извршено готовински
или картицом (само у случају кад је
подносилац физичко лице);
• оригинал рачун са спецификацијом
опреме (не старији од 01.01.2017.
године) отпремница, налог за пренос
и оверен извод банке о извршеном
плаћању.
Секретаријат путем надлежног
сектора налаже Пољопривредној
стручној и саветодавној служби АП
Војводине да утврди чињенично стање
на терену, достављањем извештаја и
записника Секретаријату.
6. Секретаријат задржава право да од
подносиоца пријаве затражи додатну
документацију. Исто тако, Секретаријат може да од пољопривредне
инспекције Министарства пољопривреде и заштите животне средине
тражи да се изврши контрола реализације предмета уговора, а посебно у
случају рачуна и предрачуна који су
издати од добављача опреме који нису
у систему ПДВ-а и рачуна који су значајно изнад тржишне вредности;
7. Поступак доношења одлуке, критеријуми и остала питања везана за
конкурс, прописани су Правилником;
8. Бесповратна средстава исплаћиваће
се у складу с приливом средстава у
буџет АП Војводине.
8. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА
Пријаве с потребном документацијом
доставити поштом на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла
Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком:
„КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ КОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМЕ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017.
ГОДИНИ“ или лично на писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од
9 до 14 часова.
9. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Додатне информације могу се добити
путем телефона 021/487-4413 од 10 до
14 часова.
10. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ
ФОРМИ
Текст конкурса, образац пријаве и Правилник, могу се преузети са интернет
адресе (www.psp.vojvodina.gov.rs )

Покрајински секретар

мр Вук В. Радојевић

март 2017.
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На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП
Војводине за 2017. годину („Службени лист АПВ“, бр. 69/2016) у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017.години,
(„Службени лист АПВ“, бр. 69/2016), Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство (у даљем тексту: Секретаријат)
расписује

КОНКУРС
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ
И ШУМАРСТВО

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ ЕЛЕМЕНАТА СИСТЕМА
ЗА ЗАШТИТУ ОД ВРЕМЕНСКИХ НЕПОГОДА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Циљ конкурса јесте повећање површина засада воћа под системом противградних мрежа у Аутономној покрајини
Војводини у 2017. години.
Предмет конкурса јесте додела
бесповратних средстава за суфинансирање набавке елемената система за противградну заштиту са наслоном за воћарску производњу.
2. ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА
Бесповратна средства која се додељују
по овом конкурсу износе до
320.000.000,00 динара.
Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се
у износу до 60% од укупне вредности
инвестиције.
За подносиоце пријава: физичка лица
и предузетнике, чија је инвестиција на
подручју са отежаним условима рада у
пољопривреди, лица млађа од 40 година
и жене бесповратна средства за подршку
инвестиција по овом конкурсу утврђују
се у износу до 70% од укупне вредности
инвестиције.
Приликом обрачуна, узима се вредност
инвестиције без пореза на додату вредност (ПДВ).
Максималан износ бесповратних
средстава по једној пријави не може
прећи 8.000.000,00 динара.
3. Бесповратна средства која се додељују
по овом конкурсу намењена су за:
• Набавку елемената система за противградну заштиту с наслоном за
воћарску производњу на површини
од 0,5 до 10 хектара. Максимални
износ средстава може бити
8.000.000,00 динара односно до

800.000,00 динара по хектару.
• Набавку елемената система за противградну заштиту (без наслона-стубова) за воћарску производњу на
површини од 0,5 до 10 хектара. Максимални износ средстава може бити
4.900.000,00 динара, односно до
490.000,00 динара по хектару.
Приликом разматрања поднетих
пријава за остваривање бесповратних
средстава, неће се признавати инвестиције и купљена опрема пре
01.01.2017. године, што мора бити
документовано рачунима са спецификацијом опреме, отпремницама,
изводима из банке, гарантним листовима, царинским декларацијама,
уколико је реч о опреми из увоза, и
другим доказима, који носе датум
након 01.01.2017.године.
3. 3. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Право на подстицаје остварују лица
која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном
статусу, и то:
1. физичко лице:
• носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног
газдинства,
• предузетник носилац регистрованог
комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.
2. правно лице:
• привредно друштво,
• земљорадничка задруга.
Привредно друштво односно земљорадничка задруга може остварити право
на подстицаје ако је разврстано у микро
и мало правно лице, у складу са законом
којим се уређује рачуноводство.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
За физичка лица и правна лица:
1. да је регистровано пољопривредно
газдинство уписано у Регистар
пољопривредних газдинства и да се
налази у активном статусу, и да за
набавку опреме за заштиту од временских непогода, има максимално
50 хектара уписаних у Управи за
трезор на којима постоји производња
воћа на дан подношења захтева у
Регистру;
2. подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији јединице
локалне самоуправе са територији
АП Војводине, односно подносиоци
пријаве правна лица морају имати
седиште на територији јединице
локалне самоуправе са територије
АП Војводине, с тим да и место реализације инвестиције мора бити на
територији јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине;
3. да је подносилац пријаве регулисао
обавезе по решењима о накнадама
за одводњавање/наводњавање, и
порез на пољопривредно земљиште
закључно са 31.12.2016. године. Ако
је земљиште у закупу онда подносилац захтева мора да приложи потврду
да је платио накнаду за одводњавање
за закупљено земљиште;
4. да је подносилац пријаве измирио
доспеле обавезе по уговорима о
закупу државног пољопривредног
земљишта за 2016.годину;
5. да подносилац пријаве нема неиспуњених уговорних обавеза према
Секретаријату као и према Министарству пољопривреде и заштиту
животне средине по основу раније
потписаних уговора;
6. да катастарске парцелe подносиоца
пријаве на којима су подигнути производни засади (или на којима се
подиже противградна мрежа) морају
бити у њиховом власништву или да
на њима имају право закупа, односно
коришћења на основу закљученог
уговора са закуподавцем физичким
лицем или министарством надлежним
за послове пољопривреде (инвестициона сагласност), с роком важења
од најмање петнаест (15) година, с
тим да је до истека уговора о закупу
преостало најмање пет (5) година;
7. приликом конкурисања, неће се прихватати збирна профактура/рачун
набавке опреме. Профактура/рачун
са којим се конкурише мора бити
дефинисана у складу са површином
која је предмет захтева ка давоацу
средстава а највише до 10 хектара.

8. подносилац пријаве и добављач
опреме не могу да представљају повезана лица у смислу члана 62. Закона
о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11 и 99/11 и
83/14 и 5/15);
9. да се плаћање врши на текући рачун
добављача или готовински, а плаћање
путем компензације и цесије неће
бити признато;
10. подносилац пријаве за инвестицију
за коју подноси пријаву, не сме користити подстицаје по неком другом
основу (субвенције, подстицаји) за
исту намену, односно иста инвестиција не сме бити предмет другог поступка за коришћење подстицаја,
осим подстицаја у складу с посебним
прописом којим се уређује кредитна
подршка регистрованим пољопривредним газдинствима; Додатни
услови за предузетнике:
11. предузетник мора бити регистрован
у Агенцији за привредне регистре;
12. предузетник мора да је регулисао
пореске и друге доспеле обавезе из
јавних прихода за 2016. годину;
Додатни услови за правна лица
13. да је регистрован у Агенцији за привредне регистре;
14. да је подносилац пријаве регулисао
пореске и друге доспеле обавезе из
јавних прихода за 2016. годину;
15. да није покренут поступка стечаја и/
или ликвидације.
5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА
Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 31.05.2017. године.
6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
За физичка лица и правна лица:
1. читко попуњен образац пријаве са
обавезним потписом и датумом, а за
правна лица и са печатом подносиоца
(са изјавом о прибављању докумената о којој се води службена евиденција);
2. фотокопија личне карте или очитана
чипована лична карта за носиоца РПГ
или овлашћеног лица у правном лицу;
3. оригинал извода из Регистра
пољопривредних газдинстава за 2017.
годину, који издаје Управа за трезор
(прва страна РПГ извода са основним
подацима и друга страна извода с
подацима о површинама и производњи а не старији од 30 дана од дана
подношења пријаве;
4. извод из катастра непокретности с
подацима о власништву за све катастарске парцеле које су предмет
пријаве, не старији од 30 дана;

5. оверена фотокопија уговора о закупу
пољопривредног земљишта на коме
се поставља опрема која је предмет
овог конкурса са закуподавцем физичким лицем или министарством
надлежним за послове пољопривреде,
са роком важења од најмање петнаест
(15) година, са тим да је до истека
уговора о закупу преостало најмање
пет (5) година;
6. за опрему која је набављена (плаћена
– рачун):
• Оригинал рачун са спецификацијом
опреме, не старији од 01.01.2017.
године, отпремница и фискални
рачун, на коме је јасно назначено да
је плаћање извршено готовински или
картицом (само у случају кад је подносилац физичко лице), или
• Оригинал рачун са спецификацијом
опреме, не старији од 01.01.2017.
године, отпремница, налог за пренос
и оверен извод банке о извршеном
плаћању;
Спецификација опреме треба да
садржи основне карактеристике
опреме (подаци исказани у обрасцу
пријаве морају бити исти као у
рачуну).
7. предрачун са спецификацијом
опреме, а коначан оригинал рачун
мора бити идентичан предрачуну по
износу, спецификацији и добављачу
опреме, односно извођачу радова;
8. фотокопија гарантног листа за опрему
за коју је то предвиђено важећим
прописима (гаранција минимум пет
година);
9. царинска декларација за опрему из
увоза (уколико је подносилац пријаве
директни увозник) не старија од
момента издавања рачуна; (не старија
од 01.01.2017.године)
10. доказ о регулисаној накнади за одводњавање/наводњавање,(потврда
надлежног органа) закључно са
31.12.2016. године и порезу на
пољопривредно земљиште за подносиоца пријаве и власника пољопривредног земљишта које се налази у
закупу;
11. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп пољопривредног
земљишта у државној својини ( фотокопија уговора о закупу с Министарством пољопривреде и заштите
животне средине и доказ о уплати);
Додатна обавезна документација за
предузетнике:
12. извод из Агенције за привредне регистре, са пореским идентификационим бројем;
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13. потврда пореске управе о плаћеном
порезу и другим доспелим обавезама
из јавних прихода за 2016. годину;
Додатна обавезна документација за
правна лица:
14. извод из Агенције за привредне регистре, са пореским идентификационим бројем,
15. потврда Пореске управе да је подносилац пријаве регулисао пореске и
друге доспеле обавезе из јавних
прихода за 2016. годину;
16. потврда Агенције за привредне регистре да над правним лицем није покренут поступак стечаја или ликвидације.
Подносилац пријаве треба да се изјасни
на обрасцу који је саставни део пријаве
на конкурсу, да ли ће документацију наведену под тачкама 3, 4, 10, 11, 12, 13,
14, 15 и 16 прибавити сам или да је
прибави Секретаријат по службеној дужности.
Уколико се опрема набавља из
иностранства, подносилац пријаве обавезан је да достави документа преведена
на српски језик. Документацију мора
превести овлашћени судски тумач.
7. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
• Средства за подршку инвестиција по
овом конкурсу додељују се бесповратно,
• У складу са критеријумима, који су
дефинисани Правилником о додели
бесповратних средстава за набавку
система за заштиту од временских непогода на територији АП Војводине за
2017. годину, формира се бодовна
листа на основу које се додељују
бесповратна средства до утрошка
средстава опредељених Конкурсом;
• По пријему конкурсне документације,
а пре потписивања уговора, Секретаријат путем свог надлежног сектора
налаже Пољопривредној стручној и
саветодавној служби АП Војводине да
утврди претходно чињенично стање на
терену (НУЛТА контрола). У моменту
нулте контроле инвестиција не сме
бити започета.
• Приликом потписивања Уговора са
Секретаријатом о коришћењу
бесповратних средстава, подносилац
пријаве – физичко лице - у обавези је
да достави меницу с меничном изјавом,
а правно лице регистровану меницу с
меничном изјавом, као средство обезбеђења да опрема неће бити отуђена
у року од пет година;
• РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ИНВЕСТИЦИЈЕ,
НА ОСНОВУ ПРЕДРАЧУНА, ЈЕ 90 ДАНА
ОД ДАНА ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА
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• Секретаријат задржава право да од
подносиоца пријаве затражи додатну
документацију.
• Секретаријат може да од пољопривредне инспекције Министарства
пољопривреде и заштите животне
средине тражи да се изврши контрола
реализације предмета уговора, а
посебно у случају рачуна и предрачуна
који су издати од добављача опреме
који нису у систему ПДВ-а и рачуна
који су значајно изнад тржишне вредности;
• Бесповратна средства исплаћују се
након реализације инвестиције,
односно након што корисник бесповрат-

дине за 2017. годину .
• Корисник бесповратних средстава по
завршетку инвестиције има обавезу да
видљиво означи да је опрему која је
предмет инвестиције суфинансирао
Секретаријат.
• Бесповратна средстава ће се исплаћивати у складу с приливом средстава у
буџет АП Војводине, а по извршеној
завршној контроли инвестиције.

них средстава уради монтажу опреме
и достави Секретаријату следећу документацију:
-- Оригинал рачун са спецификацијом
опреме, не старији од 01.01.2017.
године, отпремница и фискални
рачун, на коме је јасно назначено да
је плаћање извршено готовински или
картицом (само у случају кад је подносилац физичко лице),фотокопија
гарантног листа и наративни извештај
о извршеним радовима.
-- Оригинал рачун са спецификацијом
опреме, не старији од 01.01.2017.
године, отпремница, налог за пренос
и оверен извод банке о извршеном
плаћању, фотокопија гарантног листа
и наративни извештај о извршеним
радовима.
Секретаријат путем надлежног
сектора налаже Пољопривредној
стручној и саветодавној служби АП
Војводине, да утврди чињенично
стање на терену, достављањем извештаја и записника Секретаријату.
• Поступак доношења одлуке, критеријуми и остала питања у вези с конкурсом, прописани су Правилником о
додели бесповратних средстава за
набавку система за заштиту од временских непогода на територији АП Војво-

Пупина 16, 21000 Нови Сад, с назнаком
„КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ
СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
НАБАВКЕ ЕЛЕМЕНАТА СИСТЕМА ЗА
ЗАШТИТУ ОД ВРЕМЕНСКИХ НЕПОГОДА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017.
ГОДИНИ” или лично - на писарници покрајинских органа управе, у згради Покрајинске владе, сваког радног дана
од 9 до 14 часова.

8. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА
Пријаве с потребном документацијом
доставити поштом на адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Булевар Михајла

Конкурсна документација се подноси
у једном примерку (ОРИГИНАЛ).
9. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Додатне информације можете добити
путем телефона 021/456-267, од 10 до
14 часова.
10. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ
ФОРМИ
Текст конкурса, образац пријаве и Правилник о додели бесповратних средстава
за набавку система за заштиту од временских непогода на територији АП Војводине за 2017. годину могу се преузети са
званичног сајта Секретаријата
www.psp.vojvodina.gov.rs
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ПОРУКА ИЗ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ - ОДБОР ЗА СЕЛО

Када ћемо имати образовање
циљу професионализа бразду и фарму Узације
пољопривредног
Целовиту анализу о економском и социјалном положају села, боље речено
приликама у том сектору, деценијама
није сачинила ниједна референтна институција. Влада Србије и Министарство
пољопривреде немају адресу на коју се
обраћају за анализе, процене и визију у
сектору пољопривреде, и ту смо јединствени.
Стратегија развоја пољопривреде до
2020. је остао најскупље плаћени папир
и без секторских анализа и реалне визије.
У доношењу аграрних мера државна администрација се ослања на своје запослене, од којих су многи дошли по политичком кључу, па се од њих неки
креативни потези и не очекују. У оваквој
ситуацији свака расправа и предлози о
аграрној политици и фактама за побољшање стања, је добродошла. Због тога и
бележимо расправу учених људи у
Српској академији за науку и уметност
(САНУ).
Академијски одбор за село САНУ је
недавно одржао интердисциплинарни
научни скуп Образовање за модерну
пољопривреду у Србији на којем су се, кроз
научне и стручне реферате и расправу,
искристалисали закључци и који се
упућују надлежним државним органима
и широј друштвеној јавности.
Приоритет у развоју Србије мора бити
улагање у науку и образовање како би
они могли да буду покретачи увођења
нових технологија у све гране српске
привреде, а посебно у модерну пољопривреду. Пољопривреда је једна од најстаријих, али најважнијих грана привреде,
у којој се данас у Србији само уз примену
савремених научних знања и модерних
технологија може највише повећати извоз
хране на светско тржиште и тако омогућити најбржи излазак земље из садашње
економске кризе. У том смислу је стицање
и преношење знања не само основни и
најважнији покретач развоја модерне
пољопривреде, него је и неопходан предуслов демографске одрживости српског
села и одрживог развоја српског друштва
у целини.
Србија поседује широку мрежу образовних и научних институција које се баве

унапређењем села и пољопривреде.
Пољопривредни факултети у Србији у
предходном периоду су одиграли значајну
улогу у образовању стручњака. На нашим
пољопривредним факултетима у Београду, Новом Саду, Чачку и Приштини дипломирало је неколико хиљада стручњака. Да
би пољопривредни факултети у Србији
били препознатљиви и могли да одговоре
на нове изазове који су постављени пред
њих, морају у образовној и научној делатности да ускладе системе студирања са
факултетима у Европи како би повећали
мобилност наставника, сарадника и студената и да промене студијске планове
где би били више присутни стручни предмети и практична обука. Факултети морају
имати своја Огледна поља на којима би
била примењена најсавременија технологија из биљне и сточарске производње
и аграрне механизације.
Научни аграрни институти у нашој
земљи су досад постигли значајне резултате. Детаљно су проучени земљишни
ресурси и урађене педолошке карте
земљишта Србије. Посебно значајне резултате постигли су наши институти у
стварању нових сорти и хибрида ратарских, повртарских, крмних биљака,
воћарских врста и винове лозе. Новостворени култивари су одиграли значајну
улогу у повећању пољопривредне производње. Развој семенарства и садног материјала је важан фактор у коришћењу
нових култивара. Научни радници из
института и са пољопривредних факултета унапредили су заштиту биља и
развили нове технологије производње.
Стручњаци за сточарство имају значајну
улогу у увођењу у производњу нових раса
домаћих животиња, бризи о здрављу
домаћих животиња и креирању нових
технологија прераде меса и млека. Да би
пољопривредни факутети и научни институти у Србији опстали у оштрој међународној конкуренцији морали би да
добију већу системску подршку, као што
би и сами морали да развијају своје
предузетништво кроз практично применљиве пројекте.
У Србији је данас неопходна алтернативна развојна, социјална и просветна

рада, после којег сељак
постаје пољопривредник, у Србији би, као
и другим европским
земљама с развијеном пољопривредом,
требало развијати а
не редуковати мрежу
пољопривредих стручних школа, али и разних сручних семинара,
курсева и других повремених облика стицања стручног знања
без којег се нико не
може бавити модерном
пољопривредом
политика, а у њеном склопу и таква
реформа образовног система на свим
нивоима – од основног, преко средњег,
вишег и високог образовања - која би
могла да подстакне решавања старих
структурних и нових развојних проблема
српског села и пољопривреде.
Средњошколско пољопривредно образовање треба да обезбеди сваком појединцу да стекне неопходно стручно знање
и практичне вештине због ефикаснијег
укључења у свет рада и наставак школовања. Да би испуниле своју мисију
пољопрвредне школе морају добити неопходне услове за рад, посебно за извођење практичне наставе као једног од
кључних делова наставног процеса. У том
циљу би држава морала, кроз већа
улагања у развој села и пољопривреде,
да реафирмише пољопривредна занимања, учини их профитабилним и
друштвено вреднијим и тиме омогућити
развој модерне пољопривреде и одрживи
развој села.
Потребно је више практичне наставе,
нарочито у струковним високим пољопривредним школама. С обзиром да и
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пољопривреда може да буде мултифункционална, да није везана само за примарну пољопривредну производњу већ и
за прераду, туризам, трговину, маркетинг,
заштиту животне средине, информационе технологије и слично, реформом
наставе би требало увести студијске програме који ће повезати пољопривреду и
сродне привредне и друштвене делатности и одговарајуће научне дисциплине.
Тиме би се највероватније повећало
интересовање студената за агрономску
струку, нарочито код оних који не намеравају или немају услове да се баве примарном пољопривредном производњом.
Пренос знања до пољопривредних произвођача одвија се и преко пољопривредне саветодавне службе. Пољопривредно саветодавство има за циљ да
практичним саветима и препорукама
помаже решавање животних проблема
људи који се баве пољопривредном производњом и руралном економијом. Саветодавство је у основи везано за пренос
технологије и знања од истраживачких
институција до пољопривредних произвођача и у том циљу се предлаже иновација у образовању по моделу неформалне „школе у пољу“ - не само за
пољопривреднике него и за ученике
средњих пољопривредних школа.
У склопу реформе образовања за
модерну пољопривреду посебан значај
би требало посветити стицању и преношењу знања која се тичу све захтевнијих
еколошких стандарда, очувања и заштите
здравља пољопривредника, њихове без-

бедности на раду, а нарочито очувању
здравствене безбедности пољопривредних производа који се користе као храна
за људе и животиње, па као такви излазе
на домаће и страно тржиште. У том смислу
су важна знања којима се подиже еколошка свест и здравствена култура
пољопривредника, које подразумевају
правилан приступ ризицима као што су
рад у неповољним климатским условима,
изложеност сунчевом зрачењу, пестицидима, инфективним агенсима, тежак
физички рад и рад са пољопривредним
машинама, као и прековремени рад и
рад деце. Све наведено морало би се наћи
као обавезно градиво у наставним програмима - од основних сеоских школа,
па преко средњих и виших, до високих
пољопривредних школа и факултета.
У циљу професионализације пољопривредног рада, после којег сељак постаје
пољопривредник, у Србији би, као и другим
европским земљама с развијеном
пољопривредом, требало развијати а не
редуковати мрежу пољопривредих стручних школа, али и разних сручних семинара,
курсева и других повремених облика
стицања стручног знања без којег се нико
не може бавити модерном пољопривредом.
Посебан задатак државе и њених просветних власти морало би да буде очување
сваке сеоске школе без које је немогућ
опстанак села у неразвијеним брдско-планинским подручјима која су изложена
брзом демографском одумирању, а имају
велики стратешки и национални значај
за Србију.
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Према сазнању нашег листа, мрежа
основних школа ће бити смањена, а
пољопривредне школе се једва сналазе
у побољшању практичне наставе. У
Србији још ни једна институција није
ни као огледни пројекат објавила
програм за стицање „зеленог картона”
намењеног носиоцима пољопривредног
газдинства.
Саветодавне пољопривредне стручне
службе сведене су на учинак 50-60 газдинстава које посећују годишње, а још
немају ни дефенисану јасну обавезу
према тим домаћинима. Ове службе
немају у свом раду контролни орган нити
су по броју неопходних кадрова регионално попуњене. Недостају агроекономисти, машински инжињери – механизатори, али и заштитари.
У целој линији образовања овај податак
заслужује пажњу: све више ученика
пољопривредних школа и студената факултета стичу знања за рад на својим
имањима и то је добра вест, а предњачи
Пољопривредни факултет из Новог Сада
и Земуна, а међу школама оне из Футога,
Шапца, Ваљева, Пожаревца...
Ако би неко мудар сакупио већ оспособљене техничаре и агрономе, од њих
би, сасвим је сигурно, чуо колико је њихов
савладани програм донео знања за њиве,
воћњаке, повртњаке и фарме.
У свету су образовне установе из
области пољопривреде одавно програмиране за фармере, а не за опстанак
појединих професора и општинских
школа.
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ЗАПИС ИЗ РИВИЦЕ

Успешне бостанџије постали
виноградари и винари
Биљана Попадић

виноградима и засади се повећавају.
Те прве мартовске суботе, у гужви коју Овде свака кућа има један део винограстварају многобројне придошлице људи да, око један хектар и за пласман и за
на Дане вина у Ривици, а њих је било више продају и за своје потребе. Углавном су
него становника села, успевам да на заступљене сорте прокопац, сланкаменпрвом кораку, код Дома културе, сретнем ка, италијански ризлинг и вранац. Промог траженог домаћина. То је председник купац и сланкаменка су наше аутохтоне
Месне заједнице Славиша
сорте. Иначе, Ривица има
Смиљанић. Без уводног
700 становника, а људи све
питања он даје рапорт:
више остају на селу.
-Ривица се налази на
Као што смо и очекивали,
јужним падинама Фрушке
међу Ривичанима је био и
горе, што значи да је Богом
председник општине Ириг
дана за производњу и узСтеван Казимировић.
гајање винове лозе, тј. за
Према његовим плановима
производњу вина. Дошли
„Дани вина у Ривици“ могу
смо на идеју пре 16 година
напредовати.
да се у подрумима мало
- Шеснаести по реду
дружимо и онда смо схва„Дани вина“ у Ривици
тили да то може да иде
поприма све шири каракшире и тако је почела матер. Ово је први пут да принифестација „Дани вина“.
редба траје три дана, што
Она је почела да се ствара
значи да има све више изкроз вино, дружење и кроз
лагача вина и све више поСлавиша Смиљанић
те наше скупове. То је сад
сетилаца, тако да Ривица
привредно-туристичка манифестација, постаје препознатљива по овој посвећеостварена жеља да покренемо омладину ности вину. У почетку је ово била мании село, да покренемо становништво које фестација која је само окупљала Ривисе бави пољопривредом. У Ривици је чане и винаре из општине Ириг, међутим
највише заступљено ратарство и виногра- сада је то попримило много већи значај.
дарство, које је у пуном јеку предходних Ове године смо имали 25 излагача, имали
десет година. Сада се ради на томе да се смо свечано отварање и доделу признања
побољша и село и туризам у целости, да и награда. И општина Ириг и МЗ Ривица
људи могу да пласирају своје производе подржавају овај догађај и надамо се да
кроз „Дане вина“. Ове године они трају ће можда једног дана прерасти у неки
три дана, ту су нам
велики произвођачи,
наши винари из
Фрушке горе, јер покушавамо да ујединимо сва вина Фрушке
горе, да имамо изложбени простор баш овде
у Ривици и да људи
могу да продају и да
упознају вина. Јер како
смо отпочели „Дане
вина“, произвођачи су
доста научили и квалитет вина је порастао –
каже Смиљанић и наставља - У Ривици има
скоро 60 хектара под

Александар Новковић
и Никола Обрадовић

Златна медаља за
црвено вино винарији
Комуна из Ривице
На 16. Данима вина златна медаља
припала је Винарији Комуна из
Ривице за каберне совињон као
најбоље црвено вино које је изложено и које је учествовало у оцењивању.
-Ми смо млада винарија. Виногради (око 20 хектара) се налазе у
Ривици, а винарија се налази у
близини Борковачког
језера. Сада ширимо
посао, планирамо да
изађемо на 50.000
литара вина. За сада
годишње имамо око
25.000 литара. Учествујемо на свим манифестацијама овог
типа у земљи, и на
међународним и
домаћим конкурсима.
Имамо велики број
признања, а најважније је да се људима
свиђа.
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ПОБЕДНИЦИ - На ривичким Данима вина златне медаље су добили: за црвено вино –

Винарија Комуна из Ривице (цаберне); за розе вина – Танасковић Немања, К.Прњавор (хамбург);
Мали подрум Стаменковић, Пећинци (розе); Винарија Одровачки, Ривица (розе); Винарија
Пасторњицки, Ердевик (розе); за бела вина – Винарија Заптивач, Бачки Јарак (царски ризлинг);
Немања Танасковић, Крушедол Прњаворски (италијански ризлинг); Раде Комазец, Инђија
(шардоне); Раде Комазец, Инђија (палава); Јанко Мајорски, Стара Пазова (шардоне); Подрум
Косановић, Стара Пазова (бело вино).
сајам од регионалног значаја, а за неколико година можда и међународни сајам
вина. Фрушка гора и општина Ириг, као
њено седиште, заслужују да имају један
сајам вина – тврди Казимировић и додаје
- Чињеница је да се у општини Ириг сваке
године подижу нови засади. Минулих
година постао је тренд да се враћају виногради, они који су имали мале парцеле
сада их шире, а сваке године нам се
отворе две или три нове мале винарије.
Имамо и неколико великих винарија у
нашој општини, као што су „Ковачевић“,
„Мачков подрум“, „Деурић“, а сада и
„Комазец“ из Инђије, јер се њихови виногради налазе на нашој територији код
Гргетега.
На винској мапи Србије где се налази
Ириг?
-Ириг је увек био добро котиран на
винској мапи и у време старе Југославије, а мислим да се поново, са овим
великим винаријама, враћа. Када је
у питању Фрушка гора ту, заједно са
Сремским Карловцима, Ириг држи
примат, што се тиче винарија у Војводини.
Имате и Пољопривредну школу у
Иригу?
-Наша Средња стручна школа из
Ирига веома је специфична у Војво-

Ивана Обрановић (наставник), Милан Ложајић (ученик) , Никола Опачић
(ученик) , Стојановић Радмила (наставник) и Председник општине Ириг
Стеван Казимировић
дини. Ми имамо смер виноградар-винар. Кренули смо да оспособљавамо
младе да се баве производњом винове
лозе, вина, грожђа, значи да буду
школовани. Имамо велики број заинтересованих за ту школу, јер и са
других територија долазе ученици.
Ове године почињемо пројекат изградње ученичког дома да бисмо

Од Бостанијаде до Дана вина
Бора Аврамовић (Мурге) добро носи своје 82
године. Памћење га добро служи, а стигне и да припреми своје вино. Он се не такмичи, јер о оцењивању
вина има негативну оцену. Каже, не добију најбоља
вина награде, али то је тако. Добро се сећа бостанијаде у овом месту.
-Био сам председник 10 и по година у два и по
мандата. Примио сам тај посао кад је ретко ко хтео
да такав посао прими - када нисмо имали ни за
уличну расвету. У току четири године накупио сам
велику суму новца и оставио у месној заједници,
тако да су бољитак осетили наши Ривичани. После
сам био још један мандат. Основао сам бостанијаду,
где је долазило баш доста људи, јели и пили ко је шта хтео. Под мојом шатром
обезбедим прасе од 73 кг и јагње од 70 кг, оранија 90 литара мешаног меса,
музику... Долазило је до 35 коњских запрега. Неколико година сам то радио –
каже деда Бора.

могли да примимо ученике из других
места који би дошли да се обучавају
за овај кадар. То нам је сада приоритет – каже Стеван Казимировић.
Речи председника општине потврђује
и Радмила Стојановић, наставник виноградарства у ССШ „Борислав Михајловић Михиз” у Иригу, која је с поносом
показала изложене производе које су
ученици ове школе произвели уз помоћ
наставника.
-У нашој школи смер виноградарство
и винарство постоји од 2011. и траје
четири године. До сада смо имали
огледно одељење, то је око двадесет
ученика. Обухваћена је комплетна производња лозе, садног материјала и
грожђа, као и производа од грожђа,
односно вино, ракија и сок од грожђа.
Ученици су у могућности да прођу кроз
целокупан процес производње. Од винограда до флаше – рекла је Радмила
Стојановић.
У току ове лепе манифестација, посвећене вину и винарству, која се по 16.
пут одржава у овом питомом сремском
селу, додељена су признања, захвалнице
и, наравно, награде најбољим винима и
најбољим винарима, а титулу Апсолутног
победника понела је винарија ‘’Заптивач’’.
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На основу члана 64а став 27. и члана 80. тач. 12а) и 12б) Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/15),
Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси

ПРА В И Л Н И К
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО
ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДАВАЊА У ЗАКУП
И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
(Објављен у „Службеном гласнику РС”, број 16/17 од 2. марта 2017. године)
1) Уводне одредбе
Предмет уређења
Члан 1.
Овим правилником ближе се прописују
услови, начин и поступак за остваривање
права пречег закупа, као и документацију
која се доставља уз захтев за остваривање
права пречег закупа, услови и поступак
давања на коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини, давање у
закуп по основу права пречег закупа и
путем јавног надметања, као и ближи
услови, начин и поступак давања на коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини правним лицима у државној својини регистрованим за послове
у области шумарства.
Значење појмова
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овом
правилнику имају следећа значења:
1. пољопривредна инфраструктура јесте
систем за наводњавање, одводњавање,
рибњак, стакленик, пластеник,
пољопривредни објекти и вишегодишњи засад (воћњак или виноград
који је у роду) на пољопривредном
земљишту у државној својини (у даљем
тексту: пољопривредно земљиште);
2. домаће животиње јесу говеда, свиње,
живина, козе, овце, коњи и кунићи,
обележене и регистроване у складу
са законом којим се уређује ветеринарство;
3. условно грло јесте животиња или скуп
животиња тежине 500 kg рачунајући
највећу тежину производне категорије;
4. повезана лица јесу у односу на физичка
лица – деда, баба, мајка, отац, деца,
супружник, усвојеник и ванбрачни
партнер, уколико имају пребивалиште
на истој адреси, односно у односу на

правна лица – правно, односно
физичко лице које има најмање 25 %
учешћа у капиталу (акција, удела или
гласова) на територији јединице
локалне самоуправе где се налазе
домаће животиње и објекти за гајење
тих животиња;
5. јединица јавног надметања јесте катастарска парцела, група катастарских
парцела односно део катастарске
парцеле пољопривредног земљишта
у државној својини;
6. подзакуп јесте давање закупљеног
пољопривредног земљишта на коришћавање другом лицу по било ком
основу, укључујући уговор о пословно-техничкој сарадњи који са трећим
лицем закључи закупац који нема
пољопривредну механизацију неопходну за обраду тог пољопривредног
земљишта;
7. вишегодишњи засад у роду јесте воћњак
и виноград чија је вредност производње већа од трошкова производње,
односно који је економски оправдан;
8. преживари јесу говеда, овце и козе;
9. агроекономска година јесте период који
је потребан да се изврши припрема
земљишта, заснује пољопривредна
култура и скине усев те културе, а
период у зависности од врсте културе,
може бити различите дужнине у
оквиру периода од 1. новембра текуће
године до 31. октобра наредне године;
10. инвестиционо улагање јесте изградња
система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пластеник, стакленик,
садња винограда или воћњака, противградна заштита на вишегодишњим
засадима на пољопривредном
земљишту.

март 2017.
2) Општи услови давања пољопривредног земљишта на коришћење, односно у
закуп по основу права пречег закупа
Члан 3.
Пољопривредно земљиште даје се на коришћење, односно у закуп под условом да
је донет годишњи програм заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта (у
даљем тексту: Годишњи програм).
Годишњи програм доноси надлежни
орган јединице локалне самоуправе до
31. марта текуће године, уз сагласност
министарства надлежног за послове
пољопривреде (у даљем тексту: Министарство), у складу са законом који уређује
пољопривредно земљиште.
Члан 4.
У поступку давања у закуп по основу
права пречег закупа, односно путем
јавног надметања, односно давања на
коришћење, нарочито се:
1. расписује јавни позив за остваривање
права пречег закупа, односно давања
на коришћење пољопривредног
земљишта без плаћања накнаде;
2. прикупља документацију и утврђује
испуњеност услова за лица која су се
јавила за остваривање права пречег
закупа, односно давања на коришћење
пољопривредног земљишта без
плаћања накнаде;
3. обавештава физичко, или правно лице
које није испунило услове за остваривање права пречег закупа, односно
давања на коришћење пољопривредног земљишта без плаћања накнаде,
о разлозима неиспуњења услова и
доноси акт у складу са законом;
4. достављају подаци о физичком, или
правном лицу које испуњава услове
за остваривање права пречег закупа
и давања на коришћење пољопривредног земљишта без плаћања
накнаде, као и копија документације
из јавног позива Министарству, у електронској форми;
5. стара да пољопривредно земљиште
које је предмет враћања имовине у
складу са законима којим се уређује
враћање одузете имовине ранијим
власницима не опредељује за закуп
по основу права пречег закупа по
основу сточарства;
6. стара да пољопривредно земљиште,
које је у моменту израде Годишњег
програма, под привременом мером
забране располагања опредељује у
јединице јавног надметања са посебном назнаком да се њиме не располаже док је ова мера на снази и да се
не опредељује по основу права пречег
закупа по основу сточарства;

7. стара да површина пољопривредног
земљишта која се опредељује по
основу права пречег закупа у складу
са чланом 64а став 13. тачка 2) закона
којим се уређује пољопривредно
земљиште (у даљем тексту: право
пречег закупа по основу сточарства),
а након умањења површине опредељене по основу права пречег закупа
у складу са чланом 64а став 13. тачка
1) закона којим се уређује пољопривредно земљиште (у даљем тексту:
право пречег закупа по основу
пољопривредне инфраструктуре), а
прелази преосталу површину
пољопривредног земљишта предвиђену за закуп, сразмерно умањи за површине које се опредељују свим лицима;
8. проверавају подаци да ли је физичко,
или правно лице које се јавило за остваривање права пречег закупа, односно
давања на коришћење пољопривредног
земљишта без плаћања накнаде користило пољопривредно земљиште без
правног основа у претходним агроекономским годинама и ако се утврди
да је пољопривредно земљиште коришћено без правног основа, а и измирена је накнада у складу са законом
којим се уређује пољопривредно
земљиште, та лица остварују право
пречег закупа, односно коришћење
пољопривредног земљишта без
плаћања накнаде у складу са условима
прописаним овим правилником;
9. формирају јединице јавног надметања
за давање у закуп, односно на коришћење и то земљиште Годишњим
програмом опредељује за право првенства закупа, односно лицима која
испуњавају услове за остваривање
права пречег закупа, односно давање
на коришћење без плаћања накнаде,
односно за јавно надметање;
10. стара да се оконча поступак давања
пољопривредног земљишта у закуп,
односно на коришћење са периодом
дужим од годину дана које се даје на
основу Годишњег програма за претходну годину;
11. доставља Годишњи програм, у електронској форми, Министарству, ради
претходног техничког усаглашавања;
12. стара да ако дође до промене података у Годишњем програму по било ком
основу у складу са законом, да се у
даљем поступку даје у закуп, односно
на коришћење површина која је утврђена у складу са насталим променама;
13. стара седа се измене и допуне Годишњег програма могу врши по истом
поступку прописаном за његово доношење, а најкасније до 30. априла;
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14. стара да се измене и допуне Годишњег
програма, ако је његова реализација
започета, могу вршити само у делу
који се односи на средства остварена
од давања у закуп пољопривредног
земљишта, односно пољопривредних
објеката у државној својини;
15. стара да се најмање 30 % површине
пољопривредног земљишта планиране за давање у закуп, односно на коришћење без плаћања накнаде опредељује на период закупа од једне
године, осим у јединицама локалних
самоуправа у којима је право првенства закупа већ реализовано у складу
са чланом 64а. закона којим се уређује
пољопривредно земљиште, а у којима
се овај проценат површине пољопривредног земљишта умањује за већ дату
површину по праву првенства закупа.
3) Право пречег закупа
a. Услови за остваривање права пречег
закупа по основу пољопривредне инфраструктуре
Члан 5.
Право пречег закупа по основу
пољопривредне инфраструктуре остварује се под условом да:
1. се поднесе пријава у складу са јавним
позивом;
2. 2је Регистровано пољопривредно газдинство у активном статусу најмање
три године;
3. је пољопривредна инфраструктура
укњижена код органа надлежног за
вођење јавне евиденције о непокретностима, односно уколико инфраструктура није укњижена, да иста буде
део пописне листе и књиговодствене
документације које су потписане и
оверене у складу са законом којим се
уређује рачуноводство, односно да се
има сагласност, односно одобрење
Министарства за инвестициона
улагања (за
пољопривредну инфраструктуру која
је подигнута након јула 2006. године),
односно купопродајни уговор физичког лица са правним лицем које је
подигло пољопривредну инфраструктуру у складу са тада важећим прописима;
4. је записником Републичког пољопривредног инспектора констатовано постојање функционалне пољопривредне инфраструктуре, као и катастарске
парцеле, или делови парцеле (односно
дељивост парцела у односу на положај
инфраструктуре на терену) на којима
се пољопривредна инфраструктура
налази.
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Изузетно, лице из члана 29. става 5.
овог правилника које је власник
пољопривредне инфраструктуре може
да оствари право пречег закупа по јавном
позиву који се расписује у 2017. години
ако испуни и друге услове прописане
законом којим се уређује пољопривредно земљиште, овим правилником и јавним
позивом из члана 7. став 1. овог правилника.
Поред услова прописаних у ставу 1. овог
члана, доставља се и писмена изјава да
ли се прихвата пољопривредно земљиште
које је опредељено Годишњим програмом
и да ли се прихватају услови под којима
се то земљиште даје у закуп по основу
права пречег закупа, и то појединачно за
сваку јединицу јавног надметања.
б) Услови за остваривање права
пречег закупа по основу сточарства
Члан 6.
Право пречег закупа по основу сточарства остварује се под условом да:
1. се поднесе пријава у складу са јавним
позивом;
2. је Регистровано пољопривредно газдинство у активном статусу најмање
једну годину;
3. је власник домаћих животиња и
власник, односно закупац објекта за
гајење тих животиња на територији
јединице локалне самоуправе на којој
се право пречег закупа остварује, са
утврђеним бројем условних грла, за
које је поднет захтев надлежном
органу да му се изда исправа, и то:
• ако су домаће животиње у систему
уматичења потврда о условним
грлима:
-- за домаће животиње које се налазе
на територији Централне Србије
– потврда коју издаје Институт за
сточарство Београд – Земун, осим
за коње коју издаје Пољопривредни факултет Универзитета у Београду,
-- а домаће животиње које се налазе
на територији Аутономне покрајине Војводине – потврда коју издаје
Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду – Департман
за сточарство;
• ако домаће животиње нису у систему
уматичења записник Републичког
ветеринарског инспектора којим је
утврђен број условних грла која се
обрачунавају на основу затеченог
стања и исправе лица о продаји,
предаји на клање и извозу животиња
водећи рачуна о капацитету објекта
за држање тих животиња;

4. да изјаву да даје сагласност да се
изврши провера података код надлежних органа, а који су неопходни за
реализацију јавног позива;
5. да изјаву под кривичном, прекршајном и материјалном одговорношћу је
доставио све доказе који су предвиђени јавним позивом, а која садржи и
следеће податке:
• колику површину пољопривредног
земљишта поседује у свом власништву на територији јединице
локалне самоуправе на којој се
подноси пријава,
• списак повезаних лица и површину
пољопривредног земљишта коју та
лица поседују у власништву на територији јединице локалне самоуправе на којој је лице поднело
пријаву;
6. се достави уговор о закупу пољопривредног земљишта закључен са другим
лицима за пољопривредно земљиште
које се налази на територији јединице
локалне самоуправе на којој је
поднета пријава, уколико не постоји
службена евиденција о томе.
Поред услова прописаних у ставу 1.
овог члана, доставља се и писмена изјава
да ли се прихвата пољопривредно
земљиште које је опредељено Годишњим
програмом и да ли се прихватају услови
под којима се то земљиште даје у закуп
по основу права пречег закупа, и то појединачно за сваку јединицу јавног надметања.
Поред услова прописаних у ст. 1. и 2.
овог члана, а након закључења уговора
о по основу права пречег закупа по
основу сточарства, треба да се одржава
број условних грла на основу којих је
добијено право пречег закупа по основу
сточарства са одступањем до 10 процената у односу на број условних грла на
основу којих је закључен уговор о закупу
по основу права пречег закупа по основу
сточарства, а ако се попступи супротно
овај уговор се раскида, осим ако лице у
року од месец дана од дана утврђивања
умањења броја условних грла увећа број
условних грла на основу којих је добијено право пречег закупа по основу сточарства са одступањем до 10 процената
у односу на број условних грла на основу
којих је закључен овај уговор.
Коефицијенти за обрачун условних грла
који се примењују за израду исправе из
става 1. тачка 3) овог члана дати су у
Прилогу 1 – Табела коефицијената за
обрачун домаћих животиња у условна
грла, који је одштампан уз овај правилник
и чини његов саставни део.

в) Поступак давања у закуп по основу
права пречег закупа
Члан 7.
Право пречег закупа остварује се у
поступку који спроводи јединица локалне
самоуправе расписивањем јавног позива
у складу са законом којим се уређује
пољопривредно земљиште.
Јавни позив из става 1. овог члана
објављује се у службеном гласилу јединице локалне самоуправе, на огласној
табли и званичној интернет страници
јединице локалне самоуправе, а може се
објавити и у другим средствима јавног
информисања.
Јавни позив из става 1. овог члана расписује се до 30. јуна текуће године, а
пријава на јавни позив са потребном документацијом доставља се најкасније до
31. октобра текуће године јединици
локалне самоуправе у складу са законом
којим се уређује пољопривредно земљиште.
Члан 8.
Након прикупљања документације из
јавног позива, разматра се достављена
документација и утврђује која лица остварују право пречег закупа по основу
пољопривредне инфраструктуре и Годишњим програмом се опредељује површина пољопривредног земљишта.
Правна и физичка лица која испуњавају
услове за остваривање права пречег
закупа по основу пољопривредне инфраструктуре имају предност приликом опредељивања површине пољопривредног
земљишта по основу права пречег закупа
у складу са законом којим се уређује
пољопривредно земљиште, са периодом
закупа који може да буде до 30 година,
а за рибњаке и винограде 40 година, ако
су исуњени сви услови прописани законом
и овим правилником.
Правним и физичким лицима, која испуњавају услове за остваривање права
пречег закупа по основу пољопривредне
инфраструктуре, надлежни орган јединице локалне самоуправе опредељује
површину пољопривредног земљишта
тако што формира јединице јавног надметања на основу записника Републичког
пољопривредног инспектора из члана 5.
став 1. тачка 4) овог правилника.
Члан 9.
Након прикупљања документације из
јавног позива, разматра се достављена
документација, утврђује се која лица
испуњавају услове за остваривање права
пречег закупа по основу сточарства и
Годишњим програмом опредељује се
површина пољопривредног земљишта.
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Након опредељивања површине
пољопривредног земљишта по основу
пољопривредне инфраструктуре и утврђивања права првенства закупа,
пољопивредно земљиште се опредељује
за закуп по основу права пречег закупа
по основу сточарства.
Површина пољопривредног земљишта
одређује се на основу утврђене врсте и
броја условних грла из исправе из члана
6. став 1. тачка 3) овог правилника и коефицијената за обрачун условних грла у
површину пољопривредног земљишта
која је дата у Прилогу 2 – Табела коефицијената за обрачун условних грла у
површину пољопривредног земљишта,
који је одштампан уз овај правилник и
чини његов саставни део.
Површина из става 3. овог члана која
је утврђена за свако лице умањује се у
складу са ограничењима прописаним
чланом 64а ставом 17. закона којим се
уређује пољопривредно земљиште, осим
за површине пољопривредног земљишта
које су предвиђене уговором о закупу по
основу права пречег закупа по основу
пољопривредне инфраструктуре који је
закључен са Министарством.
Умањење из члана 64а. став 17. закона
којим се уређује пољопривредно
земљиште односи се на територију јединице локалне самоуправе где се налази
објекат за гајење домаћих животиња,
односно домаће животиње.
Приликом опредељивања површина
пољопривредног земљишта по основу
права пречег закупа по основу сточарства
формирају се јединице јавног надметања
водећи рачуна о:
1. катастарским општинама у којима се
налазе објекти за гајење домаћих животиња, односно о близини пољопривредног земљишта које се додељује по
праву пречег закупа у односу на
објекат за гајење домаћих животиња;
2. врсти домаћих животиња;
3. културама пољопривредног земљишта
које су према фактичком стању на
терену погодне за исхрану домаћих
животиња из тачке 2) овог става (њива,
пашњак, ливада);
4. равномерном уделу култура код свих
лица која остварују ово право;
5. периоду закупа који код преживара
не може бити мањи од 10, а највише
до 30 година, а код осталих врста
животиња не мањи од четири а
највише до осам година, ако су испуњени сви услови прописани законом
и овим правилником.
За лица из става 6. тачка 5) овог члана,
која остварују право пречег закупа за

више врста животиња, а код којих нису
груписана посебна јавна надметања за
сваку врсту животиња, период закупа ће
се утврдити на основу врсте животиња по
којима лице има право на већу површину.
Ако је лице имало закључен уговор по
основу права пречег закупа по основу
сточарства који је истекао и поново испуњава услове по основу права пречег
закупа, а пољопривредно земљиште које
је било предмет тог уговора се планира
за давање у закуп новим Годишњим програмом, опредељује се том лицу исто
пољопривредно земљиште, до површине
на коју има право, у складу са законом
којим се уређује пољопривредно
земљиште и овим правилником, осим у
случају када није могуће определити исто
земљиште у складу са законом, односно
технички није могуће. 7
Члан 10.
Ако се лице коме је опредељно
земљиште писмено не изјасни или се
изјасни да не прихвата услове и пољопривредно земљиште које му је опредељено
Годишњим програмом у складу са чланом
5. став 3. и чланом 6. став 2. овог правилника, сматра се да је одустао од пријаве,
а то земљиште опредељује се за давање
у закуп путем јавног надметања.
Ако се лице из става 1. овог члана
изјасни да прихвата услове под којима
му се пољопривредно земљиште које је
опредељено Годишњим програмом, то
земљиште се даје у закуп по основу права
пречег закупа, односно доноси се одлука
о давању у закуп пољопривредног
земљишта по праву пречег закупа посебно
за сваку јединицу јавног надметања.
Члан 11.
Одлуку о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по
основу права пречег закупа доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе уз сагласност Министарства у
складу са законом којим се уређује
пољопривредно земљиште.
Члан 12.
На основу правоснажне одлуке о
давању у закуп по основу права пречег
закупа, а након извршене уплате закупнине за прву годину закупа и достављања
средства обезбеђења плаћања за период
закупа дужи од годину дана, Министарство закључује уговор о закупу пољопривредног земљишта у државној својини по
праву пречег закупа са лицем које је
остварило право пречег закупа, који припрема јединица локалне самоуправе, који
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је претходно потписан од стране закупца
и достављен Министарству.
Уговор о закупу пољопривредног
земљишта по праву пречег закупа по
основу сточарства закључен на период
дужи од годину дана, садржи и обавезу
закупца да одржава број условних грла
на основу ког је закључио уговор, као и
да сваке наредне године од године у којој
је закључен уговор, достави утврђену
врсту и број условних грла у складу са
чланом 6. став 1. тачка 3) овог правилника.
Након правоснажности одлуке о давању
у закуп пољопривредног земљишта и
плаћању закупнине, сматра се да је
пољопривредно земљиште дато у закуп,
с тим што закупац може да уђе у посед
након скидања усева претходног корисника, односно закупца, а не пре почетка
текуће агроекономске године.
По предаји уговора, ако закупац
пољопривредног земљишта у року од 15
дана поднесе захтев за увођење у посед
јединици локалне самоуправе, послове
увођења у посед пољопривредног
земљишта које је дато у закуп врши се у
складу са законом који уређује пољопривредно земљиште.
Ако током трајања закупа правно или
физичко лице престане да испуњава
услове на основу којих је утврђено право
пречег закупа, уговор о закупу престаје
да важи у складу са овим правилником.
Ако закупац по праву пречег закупа
поднесе захтев за продужење уговора по
праву пречег закупа и испуњава све
услове прописане законом, овим правилником и јавним позивом, може се закључити анекс уговора о закупу пољопривредног земљишта по основу права пречег
закупа, а најкасније до почетка претпоследње агроекономске године закупа.
Анексом уговора о закупу пољопривредног земљишта по основу права пречег
закупа из става 6. овог члана, нарочито
се, продужује период закупа пољопривредног земљишта за онај период за који
је био закључен тај уговор, утврђује се
закупнина, као и површина пољопривредног земљишта која се даје у закуп. 8
4) Коришћење пољопривредног земљишта
без плаћања накнаде у циљу пошумљавања
а) Услови за остваривање коришћења
пољопривредног земљишта без плаћања
накнаде у циљу пошумљавања
Члан 13.
Право коришћења пољопривредног
земљишта без плаћања накнаде из члана
61. став 2. закона којим се уређује
пољопривредно земљиште (у даљем
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тексту: коришћење пољопривредног
земљишта без плаћања накнаде у циљу
пошумљавања) остварује се под условом
да:
1. се поднесе пријава у складу са јавним
позивом;
2. је оснивач правног лица Република
Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе;
3. су испуњени услови за газдовање
шумама прописани законом којим се
уређује област шумарства;
4. је регистровано за област шумарства.
Поред услова прописаних у ставу 1.
овог члана, право коришћења пољопривредног земљишта без плаћања накнаде у
циљу пошумљавања остварује се и ако се
подиже шума и заштитни појас дрвећа
(пољозаштитни, ветрозаштитни и сл.) на
укупној површини већој од пет ари тако
да се не угрожава околно пољопривредно земљиште, односно да се не подижу
инвазивне врсте дрвећа.
Поред услова прописаних у ст. 1. и 2.
овог члана, доставља се и писмена изјава
да ли се прихвата пољопривредно
земљиште које је опредељено Годишњим
програмом и да ли се прихватају услови
под којима се то земљиште даје у закуп
по основу права пречег закупа, и то појединачно за сваку јединицу јавног надметања.
На писмено изјашњење из става 3. овог
члана примењују се одредбе члана 10.
овог правилника.
б) Поступак коришћења пољопривредног
земљишта без плаћања накнаде у циљу
пошумљавања
Члан 14.
Пољопривредно земљиште у државној
својини даје се на коришћење без
плаћања накнаде у циљу пошумљавања
јавним позивом који расписује надлежни
орган јединице локалне самоуправе у
складу са законом којим се уређује
пољопривредно земљиште.
Јавни позив из става 1. овог члана
објављује се у службеном гласилу јединице локалне самоуправе, на огласној
табли и званичној интернет страници
јединице локалне самоуправе, а може се
објавити и у другим средствима јавног
информисања.
У складу са јавним позивом подноси се
пријава на јавни позив са потребном документацијом назначеном у јавном
позиву надлежном органу јединице
локалне самоуправе.

Члан 15.
Након прикупљања документације из
јавног позива, разматра се достављена
документација, утврђује се која лица
испуњавају услове за остваривање права
коришћења пољопривредног земљишта
без плаћања накнаде у циљу пошумљавања и Годишњим програмом опредељују
се јединице јавног надметања, и то
водећи рачуна да се опредељује
пољопривредно земљиште које је према
фактичком начину коришћења лошијег
квалитета.
Члан 16.
Одлуку о давању на коришћење
пољопривредног земљишта без плаћања
накнаде у циљу пошумљавања доноси
надлежни орган јединице локалне самоуправе уз сагласност Министарства, у
складу са законом којим се уређује
пољопривредно земљиште.
Члан 17.
На основу правоснажне одлуке о
давању на коришћење пољопривредног
земљишта без плаћања накнаде у циљу
пошумљавања, Министарство закључује
уговор о коришћењу пољопривредног
земљишта без плаћања накнаде у циљу
пошумљавања са правним лицем које је
остварило ово право, који припрема јединица локалне самоуправе, који је претходно потписан од стране овог правног
лица и достављен Министарству.
Након правоснажности одлуке о давању
на коришћење пољопривредног земљишта
без плаћања накнаде у циљу пошумљавања, сматра се да је пољопривредно
земљиште дато на коришћење, с тим што
корисник може да уђе у посед након
скидања усева претходног корисника,
односно закупца.
На поступак увођења у посед корисника из става 1. овог члана примењују се
одредбе члана 12. став 4. овог правилника.
5) Коришћење пољопривредног земљишта
без плаћања накнаде
а) Услови за остваривање коришћења
пољопривредног земљишта без плаћања
накнаде
Члан 18.
Право на коришћење пољопривредног
земљишта без плаћања накнаде остварује
се под условом да:
1. се поднесе пријава у складу са јавним
позивом;
2. је оснивач правног лица Република
Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе;

3. је образовна установа – школа,
стручна пољопривредна служба, социјална установа, односно високообразовна установа – факултет и научни
институт, односно установа за извршење кривичних санкција;
4. да се пољопривредно земљиште
користи искључиво у циљу пољопривредне производње.
Поред услова прописаних у ставу 1.
овог члана, доставља се и писмена изјава
да ли се прихвата пољопривредно
земљиште које је опредељено Годишњим
програмом и да ли се прихватају услови
под којима се то земљиште даје на коришћење без плаћања накнаде, и то појединачно за сваку јединицу јавног надметања.
На писмено изјашњење из става 2. овог
члана примењују се одредбе члана 10.
овог правилника.
б) Поступак коришћења пољопривредног земљишта без плаћања накнаде
Члан 19.
На поступак давања на коришћење
пољопривредног земљишта без плаћања
накнаде примењују се одредбе члана 14.
овог правилника.
Члан 20.
Након прикупљања документације из
јавног позива, разматра се достављена
документација, утврђује се која лица
испуњавају услове за остваривање права
10
коришћења пољопривредног земљишта
без плаћања накнаде и Годишњим програмом опредељује се површина
пољопривредног земљишта.
Правним лицима која испуњавају
услове за остваривање права коришћења
пољопривредног земљишта без плаћања
накнаде опредељују се јединице јавног
надметања, и то:
1) образовним установама – школама,
стручним пољопривредним службама,
социјалним установама највише до 100
ha на територији Републике Србије;
2) високообразовним установама – факултетима и научним иниститутима и
установама за извршење кривичних санкција највише до 1.000 ha на територији
Републике Србије.
Површина пољопривредног земљишта
која се опредељује правном лицу из става
2. овог члана умањује се за површину за
коју већ има закључене уговоре о давању
на коришћење пољопривредног земљишта
без плаћања накнаде са Министарством
на територији Републике Србије.
Члан 21.
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На поступак доношења одлуке о давању
на коришћење пољопривредног земљишта
без плаћања накнаде, закључења уговора
о коришћењу пољопривредног земљишта
у државној својини без плаћања накнаде
и увођења у посед сходно се примењују
одредбе чл. 16. и 17. овог правилника.
6) Давање у закуп пољопривредног
земљишта путем јавног надметања
а) Услови за давање у закуп путем јавног
надметања
Члан 22.
Пољопривредно земљиште даје се у
закуп јавним оглашавањем, односно
јавним надметањем у два круга под
условом да је донета одлука о расписивању јавног огласа о давању у закуп
пољопривредног земљишта путем јавног
надметања (у даљем тексту: јавни оглас)
у складу са законом којим се уређује
пољопривредно земљиште.
Јавни оглас у првом кругу расписује се
након окончања поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта на коришћење
без плаћања накнаде и давања у закуп
по основу права пречег закупа за преосталу површину пољопривреног земљишта.
Јавни оглас у другом кругу расписује
се након окончања поступка давања у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини по првом кругу јавног
надметања.
Ако се сво пољопривредно земљиште не
изда у закуп у првом и другом кругу, може
да се доносе одлука о расписивању новог
јавног огласа по правилима другог круга.
У јавном огласу који се расписује након
почетка агроекономске године, период
закупа је годину дана.
Члан 23.
Ради давања у закуп пољопривредног
земљишта путем јавног надметања треба
да буду испуњени услови у погледу
пољопривредног земљишта, и то:
1. да није закључен уговор о коришћењу
пољопривредног земљишта у државној
својини без плаћања накнаде, односно
уговор о закупу по праву пречег
закупа за то пољопривредно земљиште;
2. да је Годишњим програмом планирано за давање у закуп путем јавног
надметања;
3. да је је раскинут уговор о закупу,
односно коришћењу пољопривредног
земљишта са Министарством закључен
по ранијим Годишњим програмима
док је поступак реализације Годишњег
програма за текућу годину у току;
4. да није у поступку давања у закуп по
праву првенства;

5. да ако је извршена оцена писма о
намерама заинтересованог лица за
инвестиционо улагање у оквиру јавног
огласа се означи јединица јавног надметања за давање у закуп за инвестициона улагање.
б) Поступак спровођења јавног надметања
Члан 24.
Одлуку о расписивању јавног огласа
доноси надлежни орган јединице локалне
самоуправе на чијој територији се налази
пољопривредно земљиште у државној
својини, у року од 60 дана од дана доношења Годишњег програма, уз сагласност
Министарства у складу са законом којим
се уређује пољопривредно земљиште.
Јавни оглас из става 1. овог члана
објављује се у службеном гласилу јединице локалне самоуправе, на огласној
табли и званичној интернет страници
јединице локалне самоуправе, а може се
објавити и у другим средствима јавног
информисања.
Члан 25.
Поступак јавног надметања одржава се
ако је благовремено достављена најмање
једна уредна пријава на јавни оглас, ако
јавном надметању приступи и присуствује
понуђач, односно овлашћени представник
понуђача који је поднео ту пријаву и ако
се достави доказ о уплати депозита за
свако јавно надметање појединачно.
За јединице јавног надметања из члана
23. тачка 5) овог правилника, у поступку
пријављивања за јавно надметање подносилац пријаве доставља и елаборат за
предметно земљиште који садржи: кратак
опис инвестиције, врсту, сортимент (за
вишегодишње засаде), динамику радова,
предмер и предрачун радова и постаје
саставни део уговора о закупу.
Динамика радова у елборату из става
2. овог члана треба да буде таква да се
инвестициона улагања окончају најкасније у року од пет година од дана давања
одобрења, а закупац предметног
земљишта треба да поступа у складу са
динамиком радова наведеном у елаборату и да за инвестициона улагања
поднесе захтев Министраству најкасније
у року од 60 дана од дана закључења
уговора о закупу.
Овлашћени представник понуђача, пре
почетка јавног надметања надлежном
органу за спровођење поступка јавног
надметања, доставља оверено пуномоћје
у складу са законом.
Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном
надметању.
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Понуђач не може истовремено бити и
овлашћени представник другог понуђача
на истом јавном надметању.
Најповољнији понуђач јесте понуђач
који испуњава услове за закуп пољопривредног земљишта и понуди највишу цену
закупа за поједину јединицу јавног надметања.
Ако на територији јединице локалне
самоуправе постоје катастарске општине
које немају статус насељеног места,
учешће у првом кругу јавног надметања,
за јединице јавног надметања које припадају тој катастарској општини, има
физичко лице које има пребивалиште на
територији те јединице локалне самоуправе. 12
Члан 26.
Након спроведеног поступка јавног
надметања, уплаћени депозит се враћа
понуђачима, осим најповољнијем понуђачу.
Ако најповољнији понуђач одустане од
закупа након спроведеног јавног надметања, депозит му се не враћа, осим у
случају настанка околности које доводе
до немогућности закупа тог земљишта.
Депозит се не враћа понуђачу који је
удаљен са јавног надметања због нарушавања реда и дисциплине.
Најповољнијем понуђачу уплаћени
депозит урачунава се у годишњу закупнину. Ако понуђена цена закупа по
хектару прелази двоструки износ почетне
цене закупа по хектару, сви понуђачи
који настављају надметање допуњују
депозит до 50 % цене закупа која је понуђена за целокупно земљиште које је
предмет одређене јединице јавног надметања, после чега се јавно надметање
наставља.
Поступак из става 5. овог члана сходно
се понавља и у случају троструког,
односно вишеструког износа почетне
цене закупа по хектару.
Члан 27.
У току поступка јавног надметања води
се записник о јавном надметању за сваку
јединицу јавног надметања посебно.
Записник из става 1. овог члана уручује
се најповољнијем понуђачу.
Записник се израђује у довољном броју
примерака за потребе надлежног органа
јединице локалне самоуправе и Министарства.
Члан 28.
Одлуку о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини надлежни орган јединице локалне самоуправе
дужан је да донесе најкасније до 1. јуна
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текуће године, уз сагласност Министарства у складу са законом којим се уређује
пољопривредно земљиште.
Члан 29.
На поступак закључења уговора о
закупу пољопривредног земљишта у државној својини и увођења у посед сходно
се примењују одредбе члана 12. ст. 1, 3,
4. и 5. овог правилника.
Закупац пољопривредног земљишта
који је до доношења овог правилника
извршио инвестициона улагања на закупљеном пољопривредном земљишу без
одобрења, може да добије накнадно
одобрење ако у року од годину дана од
доношења овог правилника поднесе
захтев Министарству на разматрање.
Због промењених околности у поступку реализације инвестиционог улагања
након добијања одобрења, закупац може
да изврши само једну измену елабората
која се односи само на промену врсте
воћног засада, уз одобрење Министарства.
Ако закупац има закључен уговор о
закупу са Министарством на период
закупа од 40 година, а подигао је воћњак,
односно заинтересован је за подизање
воћњака, на његов захтев закључује се
анекс овог уговора на период закупа до
30 година, а пре достављања захтева
Министарству за одобрење инвестиционог улагања.
Ако лице које је извршило инвестициона улагања на пољопривредном
земљишту до доношења овог правилника, односно које је власник пољопривредне инфраструктуре на пољопривредном земљишту која је подигнута до
доношења овог правилника, а није
закупац тог земљишта, узме у закуп то
пољопривредно земљиште у складу са
законом којим се уређује пољопривредно земљиште, закључењем уговора
о закупу сматра се да има одобрење
Министарства на инвестиционо
улагање.
7) Коришћење пољопривредног земљишта
које се даје по почетној цени од 0 динара
на јавном надметању
а) Услови коришћења пољопривредног
земљишта које се даје по почетној цени
од 0 динара за пољопривредну производњу
Члан 30.
Пољопривредно земљиште даје се на
коришћење за пољопривредну производњу путем јавногнадметања по почетној цени од 0 динара, ако је поред услова

прописаних законом којим се уређује
пољопривредно земљиште, записником
Републичког пољопривредног инспектора нарочито утврђено да пољопривредно земљиште нијебило предмет
закупа у последње три агроекономске
године и није било предмет коришћења,
са приказом свих катастарских парцела,
или делова парцела, подацима о катастарској општини, површини, култури и
класи.
б) Поступак коришћења пољопривредног земљишта које се даје по почетној
цени од 0 динара за пољопривредну производњу
Члан 31.
У јавномогласуиз члана 22.став 1. овог
правилника означавају сејединице јавног
надметања за давање на коришћење по
почетној цени од 0 динара за пољопривредну производњу, ако су испуњени
услови прописанизаконом којим се
уређује пољопривредно земљиште и овим
правилником.
Акосе за означену јединицу јавног надметања из става 1. овог члана у поступку
јавног надметања пријави и њему приступи само један учесник који испуњава
услове из закона којим се уређује
пољопривредно земљиште иовог правилника, том учеснику се земљиште додељује
на коришћење по почетној цени од 0
динара.
Акосе за означену јединицу јавног надметања из става 1. овог члана у поступку
јавног надметања пријави више учесника
који испуњавају услове иззакона којим
се уређује пољопривредно земљиште
иовог правилника,додељује се на коришћење по почетној цени од 0 динара
оном учеснику у поступку јавног надметања чија је пријава прва пристигла надлежном органу који спроводи поступак
јавног надметања.
Одлуку о давању на коришћење
пољопривредног земљишта доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе уз сагласност Министарствау
складу са законом којим се уређује
пољопривредно земљиште.
На основу правоснажне одлуке из става
4. овог члана, Министарство и корисник
закључују уговор о коришћењу пољопривредног земљишта у државној својини без
плаћања накнаде у складу са законом
којим се уређује пољопривредно
земљиште.
Период коришћења пољопривредног
земљишта које се даје по почетној
цени од 0 динара за пољопривредну
производњу може се продужитиу

складу са законом којим се уређује
пољопривредно земљиште и корисник
за период за који је продужено коришћење тог земљишта плаћа закупнину у износима прописанимчланом
61. законакојим се уређује пољопривредно земљиште.
Корисник подносизахтев јединици
локалне самоуправе за продужење коришћења пољопривредног земљишта
најмање годину данапре истека постојећег уговора.
По пријему захтеваиз става 7. овог
члана, прибављасезаписник Републичког
пољопривредног инспектора да корисник
пољоприврдно земљиште користи у
пољопривредне сврхе и одобрењеМинистарстваза инвестиционе радове за
површине преко 10 ha, након чега се
одлуком констатује да ли су испуњени
услови за продужење коришћења
пољопривредног земљишта и одлучује се
о продужењу коришћењапољопривредног
земљишта.
На основу одлуке из става 8. овог члана
којом се констатуједа су испуњени услови
за продужење коришћења пољопривредног земљишта, Министарство са корисником закључује анекс уговорао коришћењу пољопривредног земљишта у
државној својиниуз накнаду.
в) Услови коришћења пољопривредног
земљишта које се даје по почетној цени
од 0 динара за обновљиве изворе од
биомасе и сточарства
Члан 32.
Право на коришћење пољопривредногземљишта које седаје правним лицима
која се баве производњом енергије из
обновљених извора од биомасе и сточарствапутем јавногнадметања по почетној
цени од 0 динараостварује се, ако су
поред услова прописаних законом којим
се уређује пољопривредно земљиште,
испуњени и следећи услови, и то:
1. да је записником Републичког
пољопривредног инспектора нарочито утврђено дапољопривредно
земљиште нијебило предмет закупа у
последње три агроекономске године
и није било предмет коришћења, са
приказом свих катастарских парцела,
или делова парцела, подацима о катастарској општини, површини,
култури и класи;
2. даје извршена регистрацијаза енергетску делатност производње оне врсте
енергије за коју се намерава производњаиз обновљених извора од
биомасе и сточарства;
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3.да сепоседује енергетскалиценца,осим у случајевима када је законом
прописано да лиценца није потребна,и даобјекат у ком ће се производити енергија из обновљених извора
од биомасе и сточарства има енергетску дозволу, осим у случајевима
када је законом прописано да енергетска дозвола није потребна, или
ако седостави оверенаизјавада ће
се у року од две године од закључења уговора о коришћењу
пољопривредног земљишта у државној својини прибавити одговарајућаенергетска дозволаза објекат и да
ће се у року од четири године од
закључења уговора о коришћењу
пољопривредног земљишта у државној својини прибавити енергетскалиценца;
4. да седостави инвестициони пројекат
коришћења предметног пољопривредног земљишта за потребе производње енергије из обновљених извора
од биомасе и сточарства;
5. даседостави оверенаизјава, датапод
кривичном, прекршајном иматеријалном одговорношћу да ће се предметно пољопривредно земљиште користити искључиво за потребе производње
енергије из обновљених извора од
биомасе и сточарства;
6. да је након закључења уговора о коришћењу пољопривредног земљишта
у државној својини на подрачун који
одреди Министарствоуплаћену пуном
износу посебан депозит који је потребанза реализацију пројекта рекултивације из ставa3.тачка 3) овог правилника.
Инвестициони пројекат из става 1.
тачка4) овог члананарочитообухвата:
1. детаљан опис свих радова које учесник
у јавном надметању намерава да
изведе на предметном пољопривредном земљишту;
2. мере заштите суседног земљишта;
3. мере заштите животне средине;
4. кратак опис свих радова које ће
учесник у јавном надметању извршити у случају истека или раскида
уговора о коришћењу пољопривредног земљишта у државној својини како
би земљиште вратио у стање не лошије
од стања у ком га је примио на коришћење, а у складу са пројектом
рекултивације из става 3.тачка 3) овог
члана;
5. износ средстава које ће учесник у
јавном надметању уложити ради реализације радова и мера из тач. 1) – 4)

овог става, са временском динамиком
улагања.

3. да се одмах по закључењу уговора о
коришћењу пољопривредног
земљишта у државној својини као
одложни услов за почетак реализације
инвестиционог пројекта прибави и
сагласност Министарства изчлана 24.
закона којим се уређује пољопривредно земљиште;
4. да предметно пољопривредно
земљиште неће постати шумско
земљиште, али дасекао одложни услов
за почетак реализације инвестиционог
пројектаиз става 1. тачка 4) овог чланаизради пројекат за подизање засада
кратког производног циклуса у складу
са чланом 33.закона којим се уређујушуме;
5. да се поступа у складу сапрописимаиз области шумарства, семена и
садног материјала, заштите биља и
заштите животне средине.

Уз инвестициони пројекат из става 1.
тачка4) овог члана, учеснику јавном надметању прилаже и:
1. мишљење судског вештака за област
пољопривреде да су мере заштите из
става 2.тач.2) и 3) овог члана довољне
да се заштити суседно земљиште,односно животна средина, као и да су
радови из става 2. тачке 4) овог чланадовољни да се земљиште врати у
стање не лошије од стања у ком га је
инвеститор примио на коришћење;
2. мишљење судског вештака за област
економије да ли су средства из става
2. тачка5) овог члана довољна за реализацију радова и мера из става 2.
тач.1) – 4) овог члана;
3. пројекат рекултивације из члана 55.
закона којим се уређујепољопривредно земљиште, с тим да пројекат рекултивације не мора да садржи елементе који нису применљиви на
конкретан инвестициони пројекат, али
је израђивач пројекта рекултивације
образлажезашто ти елементи нису
применљиви.
Трошкове израде инвестиционог
пројекта, пројекта рекултивације и прибављања мишљења судских вештака
сноси учесник у поступку јавногнадметања.
Ако учесник у поступку јавногнадметањазакључи уговор о коришћењу
пољопривредног земљишта, инвестициони пројекат је обавезујући за њега, с тим
да то лице нема право на било каква
потраживања према Министарству у вези
са улагањима која изврши.
Ако се на пољопривредном земљишту
које се даје правним лицима која се баве
производњом енергије из обновљених
извора од биомасе и сточарствапутем
јавногнадметања по почетној цени од 0
динара сади шумско дрвећеза биомасу
из члана 61. став 6. законакојим се
уређује пољопривредно земљиште, поред
услова из става 1. овог члана, треба да се
испунеи следећиуслови:
1. да предмет давања на коришћење у
ове сврхе није обрадивопољопривредно земљиште прве, друге, треће,
четврте нити пете катастарске класе;
2. да мишљење из става 3.тачка 1) овог
члана,поред вештака за област
пољопривреде,даје и вештак за област
шумарстваи републички шумарски
инспектор;
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г) Поступак коришћења пољопривредног земљишта које се даје по почетној
цени од 0 динара за обновљиве изворе
од биомасе и сточарства
Члан 33.
На поступаккоришћења пољопривредног земљишта које се даје по почетној
цени од 0 динара за обновљиве изворе
од биомасе и сточарства сходно се примењују одредбе члана 31. ст. 1 – 3. овог
правилника. 16
Одлуку о давању на коришћење
пољопривредног земљишта доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе након спроведеног поступка
јавног надметања, а уз сагласност Министарства, која јеуједно и одобрење на
инвестиционоулагање изчлана 67. законакојим се уређује пољопривредно
земљиште.
Корисник може да почне са реализацијом инвестиционог пројекта на основу
записника Републичког пољопривредног инспектора да су испуњени сви
услови за почетак реализације инвестиционог пројекта предвиђени овим
правилником.
Члан 34.
Овај правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”. Број: 11000-22/2017-09
У Београду, 28. фебруара 2017. године



МИНИСТАР



Бранислав Недимовић

32

март 2017.

УРЕДБА
О РАСПОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ
И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ У 2017. ГОДИНИ
(“Сл. гласник РС”, бр. 8/2017)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО
ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 1
Овом уредбом прописује се за буџетску
2017. годину обим средстава, врсте и
максимални износи по врсти подстицаја
у пољопривреди и руралном развоју (у
даљем тексту: подстицаји), у складу са
Законом о подстицајима у пољопривреди
и руралном развоју и Законом о буџету
Републике Србије за 2017. годину.
Члан 2
Законом о буџету Републике Србије за
2017. годину у Разделу 23, Министарство
пољопривреде и заштите животне средине,
Глава 23.1 Фонд за подстицање развоја
пољопривредне производње у Републици,
Програм 0103 Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420
Пољопривреда, шумарство, лов и риболов,
Програмска активност/пројекат 0005
Кредитна подршка у пољопривреди, Економска класификација 451 - Субвенције
јавним нефинансијским предузећима и
организацијама утврђена су средства у
износу од 800.000.000 динара, која се
распоређују у складу са овом уредбом.
Законом о буџету Републике Србије за
2017. годину у Разделу 23, Министарство
пољопривреде и заштите животне
средине, Глава 23.10 Управа за аграрна
плаћања, Програм 0103 Подстицаји у
пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 Пољопривреда, шумарство, лов
и риболов, Програмска активност/пројекат 0001 Директна плаћања, Економска
класификација 451 - Субвенције јавним
нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у износу
од 21.172.453.000 динара, која се распоређују у складу са овом уредбом.
Законом о буџету Републике Србије за
2017. годину у Разделу 23, Министарство

пољопривреде и заштите животне средине,
Глава 23.10 Управа за аграрна плаћања,
Програм 0103 Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420
Пољопривреда, шумарство, лов и риболов,
Програмска активност/пројекат 0002
Мере руралног развоја, Економска класификација 451 - Субвенције јавним
нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су укупна средства у
износу од 3.847.000.000 динара, која се
распоређују у складу са овом уредбом.
Законом о буџету Републике Србије за
2017. годину у Разделу 23, Министарство
пољопривреде и заштите животне
средине, Глава 23.10 Управа за аграрна
плаћања, Програм 0103 Подстицаји у
пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 Пољопривреда, шумарство, лов
и риболов, Програмска активност/пројекат 0006 Посебни подстицаји, Економска
класификација 451 - Субвенције јавним
нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у износу
од 255.350.000 динара, која се распоређују у складу са овом уредбом.
Законом о буџету Републике Србије за
2017. годину у Разделу 23, Министарство
пољопривреде и заштите животне средине,
Глава 23.10 Управа за аграрна плаћања,
Програм 0103 Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420
Пољопривреда, шумарство, лов и риболов,
Програмска активност/пројекат 4005
ИПАРД, Економска класификација 451
- Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама утврђена
су средства у износу од 1.000.000.000
динара, од чега 250.000.000 динара буџетских средстава и 750.000.000 динара
средстава финансијске помоћи Европске
уније за финансирање ИПАРД мера.
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Буџетска средства у износу од 250.000.000
динара распоређују се у складу са овом
уредбом, док се средства финансијске
помоћи Европске уније за финансирање
ИПАРД у износу од 750.000.000 расподељују путем конкурса, у складу са посебним актом - ИПАРД Програмом.
Члан 3
У оквиру средстава прописаних чланом
2. став 1. ове уредбе износ од 130.000.000
динара расподељује се за захтеве по
основу кредитне подршке из претходних
година, планираних за исплату у текућој
години.
У оквиру средстава прописаних чланом
2. став 2. ове уредбе износ од 2.500.000.000
динара расподељује се за захтеве по основу
директних плаћања из претходних година,
планираних за исплату у текућој години, а
који се односе на: премију за млеко;
основне подстицаје за биљну производњу;
регресе за ђубриво; подстицаје за генетско
унапређење квалитетних приплодних
млечних крава, квалитетних приплодних
товних крава, квалитетних приплодних
оваца и коза, квалитетних приплодних
крмача, родитељских кокошака тешког
типа, родитељских кокошака лаког типа,
родитељских ћурки, квалитетних приплодних матица рибе шарана и квалитетних
приплодних матица рибе пастрмке; тов
јунади, тов јагњади, тов јаради и тов свиња;
краве дојиље; кошнице пчела; производњу
конзумне рибе; реализацију подстицаја по
решењима судских пресуда.
У оквиру средстава прописаних чланом
2. став 3. ове уредбе износ од 1.000.000.000
динара расподељује се за захтеве по
основу мера руралног развоја из претходних година, планираних за исплату у
текућој години, а који се односе на: подизање нових вишегодишњих засада воћака,
винове лозе и хмеља; подршку за унапређење примарне пољопривредне производње; подршку за унапређење примарне биљне производње; подршку за
унапређење примарне сточарске производње; подршку унапређењу квалитета
вина и ракије; контролне маркице за
пољопривредно-прехрамбене производе
и вино; набавку опреме у сектору меса,
млека, воћа, поврћа и грожђа; регрес за
премију осигурања за усеве, плодове,
вишегодишње засаде, расаднике и животиње; органску производњу; очување
биљних и животињских генетичких
ресурса; унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима; економске активности у смислу додавања вредности
пољопривредним производима, као и
увођење и сертификацију система без-

бедности и квалитета хране, органских
производа и производа са ознаком географског порекла; унапређење обука у
области руралног развоја; подстицаје за
подршку саветодавним и стручним пословима у пољопривреди; реализацију субвенција по решењима судских пресуда.
У оквиру средстава прописаних чланом
2. став 4. ове уредбе износ од 500.000
динара расподељује се за захтеве по
основу посебних подстицаја из претходних година, планираних за исплату у
текућој години, а који се односе на: подстицаје за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких
циљева у сточарству - мере
селекције; подстицаје за спровођење
научноистраживачких, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди;
подстицаје за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију; реализацију субвенција по решењима судских пресуда.
Члан 4
Средства из члана 2. ове уредбе распоређују се за следеће програмске активности/пројекте:
1. директна плаћања;
2. мере руралног развоја;
3. кредитну подршку у пољопривреди;
4. посебне подстицаје;
5. ИПАРД.
Члан 5
Обим средстава за директна плаћања
износи 18.672.453.000 динара.
Средства из става 1. овог члана расподељују се у одговарајућим укупним износима, и то за следеће врсте подстицаја:
1. премију за млеко у износу од
3.400.000.000 динара;
2. основне подстицаје за биљну производњу у износу од 3.861.128.000
динара;
3. подстицаје за квалитетне приплодне
млечне краве, квалитетне приплодне
товне краве и бикове, квалитетне приплодне крмаче и нерастове, квалитетне приплодне овце и овнове, козе и
јарчеве, родитељске кокошке тешког
типа, родитељске кокошке лаког типа,
родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице рибе шарана и квалитетне приплодне матице рибе пастрмке, у износу од 5.200.000.000 динара;
4. подстицаје за тов јунади, тов јагњади,
тов јаради и тов свиња у износу од
1.300.000.000 динара;
5. подстицаје за краве дојиље у износу
од 20.000.000 динара;
6. подстицаје за кошнице пчела у износу
од 400.000.000 динара;
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7. подстицаје за производњу конзумне
рибе у износу од 25.000.000 динара;
8. подстицаје за краве за узгој телади за
тов у износу од 604.744.000 динара;
9. регрес за ђубриво у износу од
3.861.128.000 динара;
10. регрес за трошкове складиштења у
јавним складиштима у износу од
453.000 динара.
Члан 6
Директна плаћања, у зависности од
врсте подстицаја из члана 5. став 2. ове
уредбе исплаћују се у одговарајућим
максималним износима, и то за:
1. премију за млеко у износу од седам
динара по литру млека;
2. основне подстицаје за биљну производњу у износу од 2.000 динара по
хектару;
3. подстицаје за квалитетне приплодне
млечне краве у износу од 25.000
динара по грлу;
4. подстицаји за квалитетне приплодне
товне краве и бикове у износу од
25.000 динара по грлу;
5. подстицаје за квалитетне приплодне
овце и овнове, козе и јарчеве у износу
од 7.000 динара по грлу;
6. подстицаје за квалитетне приплодне
крмаче и нерастове у износу од 10.000
динара по грлу;
7. подстицаје за родитељске кокошке тешког
типа у износу од 60 динара по грлу;
8. подстицаје за родитељске кокошке
лаког типа у износу од 100 динара по
грлу;
9. подстицаје за родитељске ћурке у
износу од 300 динара по грлу;
10. подстицаје за квалитетне приплодне
матице рибе шарана у износу од 500
динара по грлу;
11. подстицаје за квалитетне приплодне
матице рибе пастрмке у износу од 300
динара по грлу;
12. подстицаје за тов јунади у износу од
10.000 динара по грлу у тову;
13. подстицаје за тов јагњади у износу од
2.000 динара по грлу у тову;
14. подстицаје за тов јаради у износу од
2.000 динара по грлу у тову;
15. подстицаје за тов свиња у износу од
1.000 динара по грлу у тову;
16. подстицаје за краве дојиље у износу
од 20.000 динара по грлу;
17. подстицаје за кошнице пчела у износу
од 720 динара по кошници;
18. подстицаје за производњу конзумне
рибе у износу од 10 динара по килограму произведене рибе;
19. подстицаје за краве за узгој телади за
тов у износу од 5.000 динара по грлу;
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20. регрес за ђубриво у износу од 2.000
динара по хектару;
21. регрес за трошкове складиштења у
јавним складиштима у износу од 40%
трошкова складиштења.
Члан 7
Директна плаћања из члана 5. став 2.
ове уредбе исплаћују се из средстава
прописаних чланом 2. став 2. ове
уредбе.
Члан 8
Обим средстава за подстицаје за мере
руралног развоја износи 2.847.000.000
динара.
Средства из става 1. овог члана расподељују се у одговарајућим укупним износима, и то за мере руралног развоја
које обухватају подршку програмима који
се односе на:
1. унапређење конкурентности у износу
од 2.084.000.000 динара, и то за:
(1) инвестиције у физичку имовину
пољопривредног газдинства у износу
од 1.460.500.000 динара, од чега за:
• подстицање подизања нових вишегодишњих засада воћака, винове
лозе и хмеља у износу од
150.000.000 динара,
• подршку за унапређење примарне
пољопривредне производње у
износу од 1.310.500.000 динара, од
чега за подршку за инвестиције за
набавку нових машина и опреме,
као и квалитетних приплодних грла
у износу од 600.000.000 динара, за
подршку за инвестиције за набавку
нових трактора у износу од
210.500.000 динара, а за подршку
инвестицијама за изградњу и опремање објеката у износу од
500.000.000 динара;
(2) инвестиције у прераду и маркетинг
пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства у износу
од 173.500.000 динара, од чега за:
• подршку унапређења квалитета
вина и ракије и пољопривредно-прехрамбених производа у
износу од 3.000.000 динара,
• контролне маркице за пољопривредно-прехрамбене производе и
евиденционе маркице за вино у
износу од 500.000 динара,
• набавку опреме у сектору меса,
млека, воћа, поврћа и грожђа у
износу од 170.000.000 динара;
(3) управљање ризицима (регрес за
премију осигурања за усеве, плодове,
вишегодишње засаде, расаднике и
животиње) у износу од 450.000.000
динара;

2. подстицаје за очување и унапређење
животне средине и природних ресурса
у износу од 163.000.000 динара, и то
за:
(1) органску производњу у износу од
90.000.000 динара, од чега за:
• органску биљну производњу у износу
од 30.000.000 динара;
• органску сточарску производњу у
износу од 60.000.000 динара;
(2) очување биљних и животињских
генетичких ресурса у износу од
65.000.000 динара, од чега за:
• очување биљних генетичких ресурса
у износу од 5.000.000 динара;
• очување животињских генетичких
ресурса у износу од 58.000.000
динара;
• очување животињских генетичких
ресурса у банци гена у износу од
2.000.000 динара;
(3) подршку агроеколошким мерама,
доброј пољопривредној пракси и
другим политикама заштите и очувања
животне средине у износу од 8.000.000
динара;
3. подстицаје за диверсификацију
дохотка и унапређење квалитета
живота у руралним подручјима у
укупном износу од 190.000.000 динара,
и то за:
(1) унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у
износу од 20.000.000 динара;
(2) подршку младима у руралним подручјима у износу од 120.000.000
динара;
(3) спровођење активности у циљу
подизања конкурентности у смислу
додавања вредности кроз прераду, као
и на увођење и сертификацију система
квалитета хране, органских производа
и производа са ознаком географског
порекла на газдинствима у износу од
50.000.000 динара;
4. подстицаје за припрему и спровођење
локалних стратегија руралног развоја
у укупном износу од 10.000.000
динара, и то за:
(1) припрему локалних стратегија руралног развоја у износу од 6.000.000
динара,
(2) спровођење локалних стратегија
руралног развоја у износу од 4.000.000
динара;
5. подстицаје за унапређење система
креирања и преноса знања у укупном
износу од 400.000.000 динара, и то за:
(1) развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних
пројеката у пољопривреди и руралном
развоју у износу од 60.000.000 динара,

(2) подршку пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и
другим правним лицима у пољопривреди у износу од 340.000.000 динара.
Члан 9
Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 1)
подтачка (1) алинеја прва и подтачка (2)
алинеје прва и друга ове уредбе исплаћују
се у максималном износу од 40% од вредности поједине врсте мере руралног
развоја, односно у максималном износу
од 55% од вредности поједине врсте мере
руралног развоја у подручју са отежаним
условима рада у пољопривреди.
Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 1)
подтачка (1) алинеја друга, подтачка (2)
алинеја трећа, тачка 3) подтач. (1) и (3)
ове уредбе исплаћују се у максималном
износу од 50% од вредности поједине
врсте мере руралног развоја, односно у
максималном износу од 65% од вредности поједине врсте мере руралног развоја
у подручју са отежаним условима рада у
пољопривреди.
Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 1)
подтачка (3) ове уредбе исплаћују се у
максималном износу од 40% плаћене
премије осигурања, односно у максималном износу од 45% плаћене премије
осигурања у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.
Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 3)
подтачка (2) ове уредбе исплаћују се у
максималном износу од 75% од вредности поједине врсте мере руралног развоја.
Подстицаји из члана 8. став 2. тачка
2) подтачка (2) алинеје прва и трећа,
тач. 4) и 5) ове уредбе исплаћују се у
максималном износу од 100% од вредности поједине врсте мере руралног
развоја.
Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 2)
подтачка (1) алинеја прва ове уредбе
исплаћују се у максималном износу од
70% од вредности поједине врсте мере
руралног развоја.
Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 2)
подтачка (1) алинеја друга ове уредбе
исплаћују се у максималном износу од
40% од вредности поједине врсте мере
руралног развоја.
Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 2)
подтачка (2) алинеја друга исплаћују се
по јединици мере, и то:
1. 1) краве и сва грла преко две године
старости) у износу од 30.000 динара
по грлу;
2. подолско говече и буша (сва грла од
шест месеци до две године старости)
у износу од 18.000 динара по грлу;
3. подолско говече и буша (телад испод
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шест месеци старости) у износу од
12.000 динара по грлу;
4. домаћи биво (бикови биволи, биволице и сва грла преко две године старости) у износу од 30.000 динара по
грлу;
5. домаћи биво (сва грла од шест месеци
до две године старости) у износу од
18.000 динара по грлу;
6. домаћи биво (телад испод шест месеци
старости) у износу од 12.000 динара
по грлу;
7. домаћи - брдски коњ и нониус (сва
грла старија од шест месеци) у износу
од 30.000 динара по грлу;
8. балкански магарац (сва грла старија
од шест месеци) у износу од 10.000
динара по грлу;
9. мангулица (црни, бели и црвени сој),
моравка и ресавка (приплодне
крмаче) у износу од 10.000 динара по
грлу;
10. мангулица (црни, бели и црвени сој),
моравка и ресавка (приплодни нерастови и приплодне назимице) у
износу од 5.000 динара по грлу;
11. овце расе/соја праменка (пиротска,
кривовирска, бардока, липска, влашко
виторога и каракачанска) и чоканска
цигаја (сва грла старија од дванаест
месеци) у износу од 4.500 динара по
грлу;
12. балканска коза (сва грла старија од
дванаест месеци) у износу од 4.500
динара по грлу;
13. живина - сомборска капорка, банатски голошијан и сврљишка кокош

(кокице и петлови) у износу од 400
динара по грлу.
Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 2)
подтачка (3) исплаћују се по јединици
мере, у износу од 18.000 динара по
хектару.
Члан 10
Подстицаји за мере руралног развоја
из члана 8. став 2. ове уредбе исплаћују
се из средстава прописаних чланом 2.
став 3. ове уредбе.
Члан 11
Обим средстава за кредитну подршку
у пољопривреди износи 670.000.000
динара.
Члан 12
Подстицаји за кредитну подршку у
пољопривреди из члана 11. ове уредбе
исплаћују се из средстава прописаних
чланом 2. став 1. ове уредбе.
Члан 13
Обим средстава за посебне подстицаје
износи 254.850.000 динара.
Средства из става 1. овог члана расподељују се у одговарајућим укупним износима, и то за следеће посебне подстицаје:
1. подстицаје за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству у
износу од 130.000.000 динара;
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2. подстицаје за промотивне активности
у пољопривреди и руралном развоју
(мере и акције у пољопривреди) у
износу од 10.000.000 динара;
3. подстицаје за производњу садног материјала и сертификацију и клонску
селекцију, у износу од 114.850.000
динара.
Члан 14
Посебни подстицаји из члана 13. став
2. ове уредбе исплаћују се из средстава
прописаних чланом 2. став 4. ове уредбе.
Члан 15
Обим буџетских средстава за ИПАРД
износи 250.000.000 динара.
Члан 16
Подстицаји из члана 15. ове уредбе
исплаћују се у максималном износу дефинисаним Секторским споразумом
између Владе Републике Србије и Европске комисије.
Члан 17
Подстицаји из члана 15. ове уредбе
исплаћују се из средстава прописаних
чланом 2. став 5. ове уредбе.
Члан 18
Ова уредба ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у “Службеном
гласнику Републике Србије”.
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МАЛА ШКОЛА ЗА ДОБРУ ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРАКСУ

РЕЗИДБА ВОЋА - (ПРЕД)УСЛОВ РОДНОСТИ, БУЈНОСТИ И ДУГОВЕЧНОСТИ
Дуга резидба повећава
родност, а кратка
бујност. Јачина резидбе
зависи првенствено од
воћне врсте и старости
воћке. Млађа стабла
су бујнија и мање се
орезују, односно воћке
које мање рађају треба
минимално орезивати.
Слабија резидба
убрзава и повећава
родност

Сви знају да секу, мало је
оних који знају да режу
Основни задатак зимске резидбе је
успостављање равнотеже између родности и вегетативног пораста. У истој години
се мора образовати добар и квалитетан
род, нормалан вегетативни пораст и образовање довољно родних пупољака за
наредну годину. Воћке се не смеју орезивати напамет. Боље је стабла не резати,
него их резати погрешно. Постоји народна
изрека: „Сви знају да секу, мало је оних
који знају да режу”.

неповољно делује на развој воћака. Изузетно може бити оправдана код претерано бујних и неродних воћака којима
треба смањити бујност. Код воћних врста
које раније цветају и које могу оштетити
позни пролећни мразеви, каснија резидба,
после процене евентуалних штета, такође
може бити оправдана.
Пре резидбе треба анализирати родност
пупољака, тј. одредити број пупољака у
којима је дошло до нормалног диферен-

Резидба је пресудна за висок и квалитетан род
и не сме се радити напамет
Вредност воћака изречена је у једној
народној изреци: „Воћке у пролеће развесељавају човека, у лето га хладе, у јесен
хране, а у зиму греју“!
Плодови воћа имају веома корисну
улогу у побољшавању исхране, очувању
здравља и у лечењу многобројних болести.
А да би свега тога било, воћке треба
неговати. Прва годишња, умногоме пресудна, мера је резидба.

Март - оптимално
време резидбе

Резидба воћака се изводи у циљу образовања круне воћака, регулисања родности и подмлађивања воћака. Према
времену извођења, резидба може бити
летња и зимска. Воћке се режу у време
биолошког мировања, од опадања лишћа
до кретања пупољака. Каснија резидба

цирања цветних елемената – а потом, у
зависности од тога, одредити интензитет
резидбе.
Поред потенцијалне родности за
одређивање интензитета резидбе мора
се водити рачуна и о броју пупољака у
круни, вегетативном порасту и какво заметање има одређена сорта.
Јабучасте врсте воћака могу се резати
од почетка опадања лишћа па све до пред
кретања вегетације, кад год то допушта
време да се може радити, а коштичаве
воћке боље је резарти кад прођу ниске
зимске температуре, на крају зиме, пред
кретање вегатације.
Дуга резидба повећава родност, а
кратка бујност. Јачина резидбе зависи
првенствено од воћне врсте и старости
воћке. Млађа стабла су бујнија и мање
се орезују, односно воћке које мање

рађају треба минимално орезивати.
Слабија резидба убрзава и повећава
родност.

Циљеви резидбе

У разговору са др Зораном Кесеровићем, професором воћарства на
Пољопривредном факултету у Новом
Саду, сазнајемо да је основни циљ резидбе
да се на свакој воћки успостави равнотежа између родности и вегетативног
прираста.
- Резидба је пресудна за висок и квалитетан род и не сме се радити напамет.
Воћке је боље не резати него их резати
погрешно. Дуга резидба повећава
родност, а кратка бујност. Јачина резидбе
зависи првенствено од воћне врсте и старости воћке. Воћкама на почетку родности проређују се само ластари, а остављају се потенцијалне родне гранчице.
Бујни ластари се режу у основи. Старе
воћке са ослабљеним прирастом летораста испод 25 цм треба оштрије орезивати да би се стабло подмладило. Неопходно је придржавати се принципа да
слабија резидба убрзава и повећава
родност, а оштрија повећава бујност и
успорава раст. Хоризонталне ластере
остављамо, а вертикалније сасвим уклањамо, односно леторасте у принципу
не прекраћујемо – објашњава Кесеровић.
На почетку родности воћкама се проређује само леторасти, а остављају све
потенцијалне родне гранчице. Бујнији
леторасти који конкуришу продужници
и имају оштрији угао гранања режу се у
основи, а остављају они који имају хоризонтални положај. Старије воћке с ослабљеним прирастом летораста, испод
25 сантиметара, треба оштрије резати,
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да би се подмладиле. Скраћују им се
скелетне гране на трогодишњу зону
пораста, а оболеле и сломљене гране се
редовно уклањају. Важно је знати да
слабија резидба убрзава и повећава
родност, а оштрија повећава бујност и
успорава родност.

Начела резидбе

-- Свака врста воћака, па и сорте –
објашњава др Кесеровић - имају
посебне захтеве у резидби. Исто тако
и сваки узгојни облик. Међутим,
основни принципи резидбе су заједнички:
-- Ако је воћка старија, онда треба у
наредне три године извршити
подмлађивање стабала.
-- Основни предуслов за одређивање
интензитета резидбе је утврђивање
потенцијалне родности, која се утврђује у лабораторијским условима
уздужним пресецима пупољака, а
такође веома важан фактор је и број
пупољака у круни.
-- Што је коренов систем развијенији,
интензитет резидбе је мањи.
-- Воћке које роде на једногодишњем
дрвету (бресква, неке сорте шљива)
морају се врло интензивно резати да
би се обезбедило обнављање целокупног родног дрвета за следећу годину.
Уколико је родно дрво дуговечније,
утолико се смањује потреба за резидбом. Бресква захтева најинтензивнију
резидбу.
-- Родније сорте се, по правилу, више
режу од мање родних. Оне се вегетативно више исцрпљују исхраном већег
броја плодова, па је потреба за новим
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прирастом већа ради обнављања
родног дрвета.
-- Број родних пупољака условљава интензитет резидбе. Ако на стаблу има
више родних пупољака, резидба треба
да буде јача. Уклања се, углавном,
вишак родног дрвета, али се оставља
више неродног (једногодишњег) да би
се припремило родно дрво.
-- Облик круне утиче на интензитет
резидбе. Што је приближнији природ-
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-- Воћке гајене у условима наводњавања
треба мање резати од оних које се не
заливају.
-- Што је број родних гранчица
већи, уз истовремено већи број
летораста, воћка се може оптеретити већим родом, односно
родно дрво не треба сувише
уклањати.
-- Ако је претходна резидба била
интензивна, треба мање резати

Поред потенцијалне родности за одређивање
интензитета резидбе мора се водити рачуна и о броју
пупољака у круни, вегетативном порасту и какво
заметање има одређена сорта
ном облику, интензитет резидбе је
мањи, а што је одступање веће у
правцу такозваних диригованих
облика, интензитет резидбе се повећава.
-- На истој воћки интензитет резидбе
је различит за разне делове круне.
Вршни делови скелетних грана
више се режу (огољавају), јер ови
делови се боље снабдевају водом
и зато бујније расту од нижих.
Јачим уклањањем масе с врхова
круне, токови воде и минералних
материја усмеравају се на ниже
делове, који постају виталнији и
продуктивнији.
-- Исхрана воћака азотом утиче на
бујнији пораст воћке, а тиме и на мањи
интензитет резидбе. Ако је исхрана
слабија, резидба је јача због боље
обнове родног дрвета.

и обрнуто. Треба имати у виду
и друге чиниоце који утичу на
вегетативну активност или
родност воћке, као што су
ђубрење, обезбеђење водом,
остварени приноси и слично.
-- Све суве, сломљене, заражене
и густе гране и гранчице, без
обзира на којем се делу крошње
налазе, потпуно се одрежу.
-- Здраве гране и гранчице у
доњем делу крошње уопште се
не режу, осим ако се проређују
изрођене родне гранчице.
-- Јаке избоје (водопије) треба
одрезати до основе. Ако се њима
попуњава празно место у
крошњи, треба их поставити у
коси положај, па ће се од њих
развити гране за попуну.
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Под узгојним облицима подразумевамо
различите облике крошње. Правилан
избор узгојног облика за поједине врсте
и сорте воћака од великога је привредног
значаја. С обзиром на врсту, сорту и
подлогу, треба одабрати најприкладнији
узгојни облик крошње. Притом испуњавамо одређене захтеве, које постављамо
према узгојном облику:
• Да има чврст скелет
• Да има велику родну - обрастајућу
површину
• Да што боље користи светлост, унутар
простора расположивог размаком
садње
• Да омогућава што већу производност
рада, а нарочито примену механизације помотехничких и агротехничких
захвата
• Да се што лакше и јефтиније може
обликовати, тј да не захтева скупу
арматуру и много ручне радне снаге

Сл. 1 Крушка с природним обликом
пирамидалне крошње

Сл. 2 Шљива с пирамидалном
крошњом под теретом плода
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Узгојни облици воћака

Сл. 3 Стабло брескве у облику вазе
током вегетације
Постоје три основне групе узгојних
облика. Прву групу чине просторни
узгојни облици, код којих се гране у
крошњи распоређују и развијају на све
стране. У ову групу спадају крошње
облика пирамиде (разни облици пирамидалних крошњи) и котластог облика,
односно облика вазе (разни облици ваза).
Крошње облика пирамиде имају проводнице из којих избијају скелетне гране
различитим редоследом и на различитим
удаљеностима. Пирамидалну крошњу
природно обликује крушка (слика 1),
шљива (слика 2) и трешња.
Крошње у облику вазе немају проводнице него три (ређе четири) основне
скелетне гране, које затварају угао од
120. Због тога их зовемо још и шупље
крошње. Ваза брескве приказана је на
сликама 3, 4, а јабуке на слабо бујној
подлози М9 на слици 5.
Другу групу сачињавају равни или спљоштени узгојни облици, у којих се крошња
обликује у рабни, тј. скелетне се гране
усмеравају у смеру реда лево и десно. У
ту групу спадају разни облици палмета
(косих, водоравним или вертикалним
гранама итд). На слици 5 хоризонтална
палмета крушке, облик “У” на слици 6.
У трећу групу спада узгој у правцу.
Немају разгранату крошњу, јер им костур
чини проводница на којој су развијени
родни и неродни избојци - огранци. У ту
групу убрајамо различите облике кордунаца. Унутар сваке групе разликујемо,
много узгојних облика, мање или више
прилагодљивих, односно прикладних за
поједине врсте и сорте воћака. Узгојни
облик не сме се посматрати одвојено од
сорте и подлоге.

Сл. 4 Стабло брескве
облик вазе

Слика 5 Крушка у облику
хоризонталне палмете

Слика 6.
Да бисмо изабрали узгојни облик у
односу на сорту и подлогу, у воћарству
можемо поћи од два подједнако логична
става. Први претпоставља, да се најпре
изабере сорта и подлога (прикладна комбинација), а онда се за њих одабере
најприкладнији узгојни облик. Други став
предлаже, да се најпре одабере узгојни
облик, а затим комбинација сорте и
подлоге која одговара одабраном узгојном облику. Који ћемо принцип усвојити,
зависи од више чинилаца. При избору
узгојног облика не смемо заборавити на
привредне факторе производње.
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У односу на сорту, подлогу, узгојни
облик и плодност земљишта, одређује се
размак садње унутар реда и између
редова. О томе знатно зависе начин и
обим примене механизације, у обављању
појединих послова у воћњаку, начин одржавања воћњака, трошкови улагања
(инвестиције) за подизње воћњака итд.
Осврнућемо се укратко на предности и
недостатке појединих група узгојних
облика. Трошкови подизања и одржавања
воћњака у првих 5 година, у којима преовладава просторни узгојни облик, сразмерно су ниски у односу на трошкове
воћњака са равним узгојним и узгојним
облицима у правцу. Ти су узгојни облици
прикладни, јер захтевају мање специјализовану радну снагу, а могуће је механизовати велики број послова. Рез се
спроводи углавном у периоду зимског
мировања вегетације, односно воћака.
Недостатци се састоје у отежаном проређивању плодова, отежаној берби и
већем утрошку људске радне снаге.
Наиме, неке је послове теже механизовати и ефикасно обавити (резидба, берба,
заштита од болести и штеточина итд.).
Код кордуница и узгојних облика у
правцу, може се лакше механизовати
(резидба, берба, проређивање сувишних
плодова) и агротехника (обрада
земљишта, ђубрења, заштита од болести
и штеточина, итд).
У овом другом случају воћари се могу
користити лакшим и средње тешким машинама. Осим тога, постиже се већи
учинак у раду, на пример у берби, крошње
су боље осветљене, па је у листовима боља
асимилација (фотосинтеза). Плодови
једнолично дозревају, а уједно постижу
лепшу боју. Осим тога, у воћњацима су
мање штете од јачих ветрова. Од недостатака можемо споменути да су улагања
за подизање воћњака много већа због
веће густине склопа, односно због тога
што се на јединицу површине сади већи
број садница, а често је потребна и арматура (ослонац). Овакви су узгоји мање
прикладни за примену свих начина натапања. У раду на формирању узгојних
облика у равни и узгојних облика у
правцу, потребно је више стручног знања,
а већи је утрошак квалификоване радне
снаге.
Данас се у воћарској производњи од
просторних узгојних облика највише гаје
разни облици с проводницима, тј пирамиде (обична, етажна, вретенаста, вретенасти грм, вретена, вретенце) и вазе
(модификована ваза и поправљена пирамидна крошња, односно лидерна
крошња, које обједињује добра својства
пирамидне и шупље крошње).
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Најпре ћемо проучити узгојне облике
пирамидне крошње. У природи неке врсте
воћака (крушка, трешња, неке сорте
јабука) саме нагињу обликовању слободне
пирамидалне крошње.

Oбична пирамида

Обична пирамида је узгојни облик са
проводницима и три (ређе четири) главне
скелетне гране првог реда, које избијају
у пршљену или на размаку 15-20 цм. Те
су гране отклоњене од проводнице под
углом од 45. На њима се на различитом
растојању (40-80 цм), зависно од бујности
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између друге и треће етаже. Код тог узгојног облика крошња има велику обрастајућу-родну површину, али није довољно
чврста. Чврстоћа крошње је слабија, због
тога што гране у етажама избијају на
приближно истој висини, а такав раст не
осигурава добру чврстину и добро
срашћивање грана с проводницима. Осим
тога, код овог узгојног облика крошње су
у средини јаче засењене. Због слабијег
осветљења, лишће слабије ствара храну
(фотосинтеза), а и плодови су ситнији и
лошије обојени. Ради тога се и овај
узгојни облик све више напушта.
Уз примену зеленог реза, могу се у
кућним вртовима узгајати крушке на
подлози дуње у облику етажне пирамиде
Пре су се код нас шљиве често узгајале
у облику етажне пирамиде. Због недовољне чврстине скелета, догађало се да
се у годинама обилне родности, лети или
под теретом снега, зими поломе скелетне
гране у врховима, али и да се заломе на
месту избијања из проводнице. Данас се
тај узгој све више избегава.

Вретенаста пирамида
Цртеж 1. Обична пирамида
сорте и подлоге, разводе костурне гране
другог реда (секундарне скелетне гране),
које на себи носе додатне огранке
скелета, с обрастајућим облицима родних
и неродних избојака. На проводници, која
за трећину дужине прелази главне (примарне) скелетне гране, разводи се
слободним распоредом више краћих
огранака. У облику обичне пирамиде могу
се узгајати јабуке, крушке и шљиве. Иако
има чврст костур, такав се узгој све више
избегава, јер има мању укупну родну
површину. На цртежу 1. приказана је
обична пирамида.

Прикладнији узгојни облик од обичне
и етажне пирамиде, јер је чвршћа и има
бољи распоред костурних или скелетних
грана на проводници. Основне скелетне
гране или скелетне гране првог реда

Eтажна пирамида

Етажна пирамида, за разлику од обичне,
на проводници има две (ређе три или
четири) етаже (спрата) скелетних грана.
У свакој етажи налази се између 3-5 скелетних грана, које избијају у пршњену
једна насупрот другој, односно, на малој
удаљености једна од друге. Скелетне
гране у етажама затварају с проводницима под углом од 45. На скелетним
гранама првог реда разводе се скелетне
гране другог реда, а на њима оне трећег
реда. Све оне носе краће огранке с
родним и неродним избојцима. Већ према
бујности сорте и подлоге, етаже се развијају на размаку 60-120 цм. Обично се
на већи размак разводе костурне гране
између прве и друге етаже, него оне

Цртеж 2. Вретенаста пирамида
разводе се спиралнона размацима 20-40
цм. Размак развођења између костурних
грана на проводници усклађује се зависно
од бујности сорте и подлоге. На скелетним
гранама првог реда разводе се костурне
гране другог реда на размаку 40-60 цм
(зависно од бујности). Идући од базе
крошње према врху, све је мања дужина
костурних грана, па крошња поприма
облик вретена (цртеж 2.).
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Овај узгојни облик има добру чврстину
костурних грана и велика родну (обрастајућу) површину. Најчешће се примењује
у узгоју јабука, крушака и шљива.

Вретенасти грм

Узгојни облик у којег се на проводници
костурне гране спирално разводе на све
стране на размаку 15-20 цм. Отклоњене
су тако да с проводницима затварају
прави угао (90). Вретенаси грм обликујемо у јабукама калемљених на подлогама

Слика 7. Шпански грм- трешња
слабе до средње бујности и у крушака
калемљених на подлогу дуње. Тај узгојни
облик има ниско дебло (40-50 цм), а
читаво стабло није више од 2,5-3 м.
Прикладан облик за врло интензиван
узгој јабука, трешња (слика 7).

Ваза

Ваза, или котласта или шупља крошња,
просторни је узгојни облик без проводнице. Крошња је изграђена од три (ређе
четири) основних (примарних) грана,
које су разведене на размак од око 10
цм. Није добро да скелетне гране избијају
на истој висини, јер је тада чврстоћа
скелета крошње слабија. Ове су гране
размакнуте од средишта крошње, тако да
са замишљеном проводницом затварају
угао од 45. С обзиром на положај скелетних грана, развијеност и отклон од
средине, разликује се више облика ваза.
На скелетним гранама првог реда разводе
се обично по три скелетне гране другог
реда, како је то приказано на цртежу 3.
Прве скелетне гране другог реда разводимо на удаљености 40-60 цм од места
избијања скелетних гарана првог реда
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што зависи од бујности сорте и подлоге.
Ако се на једној скелетној грани првог
реда прва скелетна грана другог реда
усмери десно, тада се и на друге две гране
првог реда скелетне гране другог реда
усмеравају десно, како се не би укрштале. Идући низ скелетних грана другог реда
усмерава се на скелетне гране првог реда
лево, а трећи низ према споља. На тај се
начин постиже да свака скелетна грана
има и попуњава одговарајући слободни
простор, а да се не укрштају и не засењују.
Други и трећи низ скелетних грана другог
реда разводи се на удаљености 60-120
цм од грана првог реда. Хоће ли се разводити на већој удаљености или мањој
зависи о бујности сорте и подлоге. На
сликама 3, 4 су стабла бресака гајена у
облику вазе, а на слици 6 ваза јабуке.
Постоји више облика ваза, које се
користе при обликовању крошње брескве,
кајсије, маслине итд.
Предност вазе у односу на пирамиду
састоји се у томе, што је добро осветљена са спољне и унутрашње стране. Због
тога су стабла мање подложна нападу
болести и штеточина. Осим тога и плодови
су боље обојени. Најчешће се у облику
вазе узгајају брескве и кајсије, а мање
јабуке, вишње, крушке и шљиве. У новије
време се леска гаји у облику вазе, али са
ниским деблом па је називамо грмолика
ваза. Узгој леске у облику вазе прикладан
је (на сликама 8, 9) ако се жели механизовати берба лешника.

Сл. 8. Леска

Цртеж 4. Модификована
пирамидална крошња

Поправљена или модификована
пирамидална крошња

Узгојни облик у којем су сједињена
добра својства вазе (због осветљења) и
пирамиде (због веће родне површине).
Састоји се од проводнице на којој су на
размаку 20-40 цм разведене скелетне
гране првог реда (цртеж 4).
Обично се на проводници разводе 4-8
скелетних грана првог реда. Након тога
се проводница скрати на висину од око
30 цм, тако да остане врх. Он се остави
да утиче на просторно усмерење раста
последње изабране скелетне гране. Кад
та грана одебља и под теретом рода
заузме од врха одговарајући положај,
врх резом уклонимо. Скелетне гране
првог реда уклањају се од проводнице у
страну тако да у основи с проводницима
затварају угао од 45. На тим се гранама
постепено разводе скелетне гране другог
реда, а на њима гране трећег реда разгранавају, и то на исти начин као и за вазу
или вретенасти пирамиду. У облику поправљене пирамиде узгајају се крушке,
јабуке и друге врсте воћака.
Од пирамидалних узгојних облика, у
узгоју се највише примењују разни облици
палмета, Bouche Thomas (Буше Тома) узгој. Према распореду скелетних грана
на проводници, разликујемо правилне и
слободне или неправилне палмете. Осим
тога, с обзиром на положај скелетних
грана, разликујемо палмету са косим и
хоризонталним гранама. Разликујемо
палмету са дугим и кратким родним избојцима.

Правилна палмета косих грана

Цртеж 3. Ваза: 1-скелетне гране првог
реда, 2-другог реда гране, 3-трећег
реда гранања

Други назив ове палмете је - Италијанска палмета. Како је италијански воћар
Балдасаре највише радио на њеном
усавршавању, зову је још и Балдасаријева палмета. Примењује се највише у узгоју
јабука, крушака и бресака, а у мањој мери
код осталих врста воћака. Код правилне
палмете са косим гранама обликујемо
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три (ређе четири) етаже (спрата) скелетних грана, које избијају на приближно
истој висини, односно једна наспрам
друге. Скелетне гране се разводе на одговарајућим размацима по две, које чине
спрат, ако су размаци и распоред грана
правилни, говоримо о правилној палмета.
Облик правилне палмете са косим
гранама приказана је на цртежу 5.
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рано на скелетним гранама првога реда,
већ на огранцима другога реда. Још је
важно напоменути, да воћке узгајамо
најчешће у облику правилне палмете, ако
су сорте калемљене на бујним и средње
бујним подлогама.

Палмета хоризонталних грана
Цртеж 5. Палмета косих грана
Размак између првог и другог спрата
(етаже) нешто је већи неко између друге
и треће етаже, јер је у вршним деловима
боље осветљење. Иначе се размаци међу
спратовима, зависно о бујности сорте и
подлоге крећу 60-120 цм.
Скелетне гране првог спрата уклањају
се од проводнице, тако да у основи затварају угао од 45. На другом се спрату
скелетне гране више уклоне, тако да с
проводницама затварају угао од 50. Скелетне гране трећег спрата, уклонимо још
више, тако да с проводницама затварају
угао од 60. Дакле, идући према врху,
повећава се угао отклона скелетних
грана. То је важно, због тога што је снага
раста у врховима већа, а већим отклоном
се успорава, односно на тај се начин
одржава равнотежа раста између свих
скелетних грана на воћки.
Развођење скелетних грана постиже се
помоћу арматуре (потпора) од мотки или
помоћу жице. Узгој воћака у облику правилне палмете одавно је примењиван,
али су пре на скелетним гранама учесталим резом, укључивши и рез у зелено,
подржавани облици кратких родних избојака. Те су се палмете звале класичне.
Данас се на скелетним гранама обликују
огранци дугих родних избојака или
лукова, на којима се више и боље замећу
цветни пупољци, па је већа и редовна
родност. У бресака се на скелетним
гранама првог реда обликују краћи
огранци другог реда, који на себи носе
једногодишње избојке. Тај се облик узгоја
тачније назива Балдасаријева палмета.
Искључиво је намењена брескви, јер оне
рађају на једногодишњим избојцима, који
се резидбом стално обнављају. Због тога
је важно да се резидба не ради много

Палмета хоризонталних грана узгојни
облик са проводницима на којој се разводе
између три и четири пара или спрата скелетних грана. Пре су преовладавале класичне палмете хоризонталних грана, на
којима су били кратки родни избојци, а
данас су у узгоју палмете са дугим родним
избојцима (цртеж 6). У облику правилне
палмете хоризонталних грана узгајају се
јабуке и крушке. Узгој јабука у облику
хоризонталне палмете, пре је био више
примењиван у Француској.

Цртеж 6. Палмета хоризонталних
грана

Слободна
или неправилна палмета

Јабуке калемљене на подлогама слабе
бујности (М9) и дуње калемљене на дуњи
(М “А”) можемо успешно узгајати у

Цртеж 7. Слободна или неправилна
палмета
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облику слободне или неправилне палмете.
Неправилна палмета се састоји од проводнице не којој је слободно распоређено између 8-10 скелетних грана. Скелетне гране могу се усмерити у хоризонталан
положај, али се чешће усмеравају косо,
па углавном говоримо о слободној или
неправилној палмети косих грана (цртеж
7). Прве скелетне гране разводе се на
висини од око 50 цм, а потом се на сваких
35-50 цм слободно десно и лево у смеру
реда разводе нове гране.
Код слободне, као и код правилне
палмете прве скелетне гране затварају с
проводницима угао од 45. А идући према
врху, гране се отклањају под већим углом
(до 60). На тај се начин одржава добра
равнотежа између раста и родности. У
узгоју јабука и крушака у облику слободне
палмете, саднице се саде у реду на размак
1,5-2,5 м, а између редова се оставља
размак 3-4 м, најчешће од 3,5 м. Размак
у реду зависи од бујности сорте, а између
редова се оставља толики размак да се
омогући примена механизације. У савременом узгоју, на скелетним гранама
првога реда избојци се повијају у лукове
и подржавају као дуги и кратки родни
избојци.

Bouche Thomas (Буше Тома)

Врло прикладан ниски, грмолико положени узгојни облик. Данас је тај узгој
доста проширен у Француској и Мађарској, а примењује се и у другим земљама.
Тај се узгој одликује низом добрих привредних својстава. Воћке узгојене у облику
Bouche Thomas, рано пророде а редовно
и обилно рађају, те дају врло велик удео
плодова прве класе. После обликовања
за oдржавање овог узгојног облика троши
се мало радне снаге. Због добре равнотеже између раста и родности, oрезивањe
се готово и не спроводи, осим у мањој
мери (углавном проређивање). Како је
то низак узгој, радници врло лако и брзо
обављају бербу, па су и трошкови бербе
мањи. Основне су карактеристике овог
узгоја:
• Воћке се саде косо под углом од 30,
у односу на раван тла, а на тај начин
се постиже добра физиолошка равнотежа између раста и родности.
• Саднице се узгајају на подлогама различите бујности, а најчешће на подлогама слабије до средње бујности.
Могу се узгајати и на бујним подлогама. Садити треба тако да се место
на којем је воћка била калемљена
укопа у земљу 2-10 цм, и то у теже и
влажно земљиште 2-4 цм, а у лакше
земљиште 6-10 цм. На тај се начин
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воћка укопа у земљиште на дужини
10 до 20 цм. Након садње не спроводи се скраћивање вршног пупољка,
јер он регулише лучење хормона, раст,
заметање цветних пупољака и родност.
За добар успех у узгоју воћака према
овој методи, потребно је доста стручног
знања и познавање детаља у техници
рада.
Од узгојних облика у правцу некад су
се узгајали разни облици кордуница. Код
тога се на проводници резидбом обликују
кратки огранци родних и неродних избојака. У односу на положај проводнице
разликујемо више облика кордуница, али
је најчешћа усправна, коса, хоризонтална и двокрако водоравна кордуница.
Јасно је да постоји још велики број кордуница са кратким родним избојцима,
али будући да они у савременом воћарству немају већу важност, већ углавном
као украсни (декоративни) облици за
кућне вртове.
У новије се време воћке све више узгајају у густом склопу, тј. саде се на мали
размак једна од друге. За такав интензивни узгој користе се подлоге слабе
бујности. Пример, јабуке садимо на
подлози М9, М26 (постоји и нова, још
слабије бујности М27), а крушка на дуњи
(М “А”, М “Ц”, итд.). Као узгојни облици
користе се разни облици вретена, мање
или више спљоштени и вретенца.

МАЛА ШКОЛА ЗА ДОБРУ ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРАКСУ

чак у лукове ако је бујност већа. Родни
се избојци на костурним гранама првог
реда и на проводници резидбом обнављају.
Постоји много прелазних узгојних
облика вретена. У Италији је то најчешћи
узгојни облик за јабуку и брескву, а назива
се фусо, што значи вретено. На сликама
10, 11 је узгој јабука у облику вретена.

Слика 12. Витко вретено- јабука

Слика 10. Узгој јабуке у облику
вретена

стизању рода на целом стаблу. Висина
дебла је око 50 цм. Редовном резидбом
обезбеђује се стална замена, односно
обнова старих избојака. Много је прелазних облика вретенца, а примењују се
зависно о еколошким условима, бујности
и облику (хабитусу) раста сорте.
Како видимо, цели скелет крошње
заправо је сама проводница, обрасла
мноштвом дугих или краћих избојака на
којима доноси род. Избојци се слободно
разводе на размак 10-20 цм, а недозвољава се да се развију у скелетне гране, већ

Вретена

Вретено је нови узгојни облик за јабуке,
крушке и брескве, а примењује се при
узгоју воћака у средње густом и густом
склопу. Јабуке се узгајају на подлогама
слабе бујности, а крушке на подлогама
дуње. Основно је обележје овог узгоја да
има проводницз на којој се развијају у
доњем делу костурне гране првог реда
гранања, на њима облици родних и неродних избојака, а у горњем делу нема
скелетне гране, него се облици родних и
неродних избојака развијају директно из
проводнице. Костурне гране су отклоњене под углом око 60. Висина дебла је око
50 цм. Ако се у основи не развију јачи
огранци, тада снага раста сили у врхове,
па база оголи. Избојци на централном и
вршном делу проводнице разводе се јаче,
и то тако да угао отклона расте с висином.
То значи да ћемо у вршном делу избојке
повијати у хоризонтални положај, или

Слика 11. Узбој јабуке у облику
вретена

Витко вретено (модификована
усправна кордуница)

При узгоју јабука и крушака на слабо
бујним подлогама у густом или врло
густом склопу, преовладава облик витко
вретено. У Италији, где се много примењује, називају га “фусето”, што у
преводу значи вретенце. На слиci 12 приказано је витко вретено јабуке, а на слици
13 крушке.
Основна разлика између вретена и
витког вретена је у томе што се код витког
вретена сви родни и неродни избојци
развијају директно из проводнице, али
треба пазити да отклони избојака буду
већи према врху. На тај начин се одржава
равнотежа у бујности проводнице и по-

Слика 13. Витко вретено - крушка
се сваке треће године, тј. кад се изроде,
резидбом постепено обнављају.
Стабла се пусте у висину до домета руке
(најчешће 2-2,5 м). При резидби је потребно обезбедити добру развијеност
нижих избојака, што се постиже скраћивањем и проређивањем врхова.
Захваљујемо проф. др
Зорану Кесеровићу на сарадњи
и коришћењу ауторских слика.
Консултанти: Светозар Ковачевић,
Василије Думедаш и Ковач Јанош.
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Поврће које прави „велико спремање“ у телу!
Препуна здравих састојака, карактеристичне бордољубичасте боје и готово
слатка, цвекла је корен који би требало
да се нађе на тањиру што чешће, поручују
стручњаци. Упркос томе што су познате
као одлично помоћно средство против
анемије, бордољубичасте лоптице имају
бројна корисна својства и због тога могу
поправити разне „кварове“ у организму.
Нарочито након (за стомак) веома
напорне празничне трпезе.
Цвекла се стотинама година користи у
народној медицини, а само један од
разлога је висок садржај гвожђа. Ово
поврће одмах је иза белог лука по садржају гвожђа.
Када је реч о јоду, цвекла је опет на
вицешампионској позицији - на листи је
одмах иза кеља.
Захваљујући овим и другим корисним
материјама, попут полифенола и беталаина, које садржи, ово коренасто поврће
утиче на убрзавање метаболизма и тело
снабдева моћним антиоксидантима.
Исхрана богата цвеклом, а самим тим
Б витаминима групе, посебно никотинамидом, допринеће јачини зидова капилара.

Ово изузетно здраво поврће може се
похвалити и одличним минералима. Магнезијум јача кости, калијум и фолати
чувају срце, гвожђе и фосфор неће дозволити да се јави мањак енергије, бакар
растерује слободне радикале, а јод
учествује у биосинтези тироидних
хормона.
Нутриционисти саветују да током
зимских месеци, када је веома доступна,
цвекла буде што чешће на трпези како
би могла да пружи максималну
подршку телу: обезбеди га антиоксидантима, антиинфламаторним материјама и
очисти га од токсина.

Након празничног уживања у зачињеној
и масној храни, јетра ће вам бити захвална јер ће јој цвекла помоћи при
чишћењу од токсина свих врста,
као и пробавни тракт јер
салата од бордољубичастих коренчића убрзава
одлазак у тоалет.

Свежа, кувана
или кисела
Цвекла се припрема и
конзумира лако, а најчешће се кува
или кисели. Често се једе и сирова, углавном рендана, као додатак салати.
Састојак је и руског националног јела боршч. Као изузетно користан, нутриционисти издвајају сок од свеже цвекле.
Облик јој може бити лоптаст и цилиндричан.

