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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ 

01 Број: 32-13 

25. 12. 2000. године 

НОВИ САД 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на седници 

одржаној 21. децембра 2000. године утврдила је ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ, 

који вам у прилогу достављамо, ради разматрања и одлучивања. 

Поводом утврђеног Предлога закона Скупштина Аутономне 

Покрајине Војводине одредила је за представнике НЕНАДА ЧАНКА, 

председника Скупштине АП Војводине и ГОРДАНУ ЧОМИћ, 

потпредседника Скупштине АП Војводине. 

Прилог: 1. 
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ПРЕДЛОГ 

ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ 

Члан 1. 

у Закону о пољопривредном земљишту ("Службени гласник 

РС", бр. 49/92, 46/95, 54/96 и 14/2000) У члану 4. став 4., и за речи: 
"територију" додају се речи: "Аутономне Покрајине Војводине,". 

Члан 2. 

у члану 5. уместо речи: "а за њене делове" треба да стоје 

речи:"за територију Аутономне Покрајине Војводине, Извршно веће 

Аутономне Покрајине Војводине , а за територију општине односно 

града,". 

Члан З. 

у члану 10. иза става 4. додаје се нови став 5. који гласи: 
"Средства остварена од накнада из става1. овог члана приход 

су Аутономне Покрајине Војводине, евидентирају се на посебном рачун у 
покрајинског органа управе надлежног за послове пољопривреде и 

користе се за финансирање послова заштите и уређења пољопривредног 

земљишта. " 

Члан 4. 

у члану 14. после става 2. додаје се нови став З. који гласи: 
"Дозвољене количине опасних и штетних материја у земљишту 

и води за наводњавање, за територију Аутономне Покрајине Војводине 

утврђује покрајински орган управе надлежан за послове пољопривреде." 

Члан 5. 

у члану 15. иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 
"Програм из става 1. овог члана за територију Аутономне 

Покрајине Војводине доноси Извршно веће Аутономне Покрајине 

Војводине. " 
у досадашњим ставовима 2. , З. и 4., који постају ставови З., 4. и 

5. иза речи:"Министарство" додају се речи: "односно покрајински орган 

надлежан за послове пољопривреде. " 



Члан 6. 

у члану 16. иза става 4. додаје се нови став 5. који гласи: 
" Пропис из претходног става за територију Аутономне 

Покрајине Војводине доноси покрајински орган управе надлежан за 

послове пољопривреде." 

у ставу 1., 2., 4. и 6. после речи "вештачких ђубрива" додаје се 
реч: "пестицида". 

Досадашњи ставови 5., и 6. постају ставови 6. и 7. 
Иза става 6. Закона, тј . новог става 7. додаје нови став 8. који 

гласи : " У случају да се анализом вештачких ђубрива и пестицида утврди 
да немају декларацијом прописан одговарајући проценат активне 

материје , трошкове анализе сноси произвођач односно увази к 

(прометник) . " 
Досадашњи став 7. постаје став 9. 

Члан 7. 

Чланови 17.а - 17.Д се бришу. 

Члан 8. 

у члану 47. на крају текста уместо тачке ставља се зарез и 
додају речи: "а на територији Аутономне Покрајине Војводине жалба се 

може изјавити покрајинском органу надлежном за послове 

пољопривреде , који те послове обавља као поверене. 

Члан 9. 

у члану 53. а иза става 5. додаје се нови став 6. који гласи ; 

" Послови од општег интереса из члана 6а. на територији 

Аутономне Покрајине Војводине финансирају се из средстава која се 

обезбеђују у Буџету Републике Србије и за те намене преносе у Буџет 
Аутономне Покрајине Војводине као и из других средстава утврђених 

законом . Ближе услове за доделу и коришћење тих средстава утврђује 

Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, а доделу средстава врши 

покрајински орган управе надлежан за послове пољопривреде на основу 

спроведеног конкурса." 

Члан 10. 

у члану 53б. у ставу 3. на крају текста брише се тачка и додају 
речи :"односно Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине за 

територију Аутономне Покрајине Војводине ." 



Члан 11. 

у члану 53в . у ставу 1. иза речи "Министарство" додају се 

речи:"односно покрајински орган управе надлежан за послове 

пољопривреде за територију Аутономне Покрајине Војводине. " 

Члан 12. 

у члану 64. иза става1 . додаје се нови став 2. који гласи: 
"Надзор из става 1. овог члана на територији Аутономне 

Покрајине Војводине , као поверене послове , врши покрајински орган 

управе надлежан за послове пољопривреде." 

Члан 13. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном гласнику Републике Србије" . 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

УСТАВНИ ОСНОВ 

Уставни основ за доношење Закона садржан је у члану 60. став 
5. Устава Републике Србије, где је утврђено да се заштита, коришћење, 
унапређење и управљање добрима од општег интереса остварују под 
условима и на начин утврђен Законом, као и у члану 109. став 2. Устава 
Републике Србије којим је прописано да Република Србија може законом 
поверити аутономној покрајини вршење појединих послова из оквира 

својих права и дужности и пренети јој средства за те послове. 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

На основу члана 21. тачка 9. Статута АПВ, Скупштина АПВ 
предлаже законе, друге прописе и опште акте који доноси Народна 

скупштина РС. 

На основу члана 101. Пословника Скупштине АПВ, Предлог да 
Скупштина АПВ буде предлагач закона које доноси Народна скупштина 
РС , може поднети и Извршно веће АПВ. 

Уставни основ за уређивање ових питања садржан је у члану 

109. Устава Републике Србије . 
Према одредбама Закона о пољопривредном земљишту основе 

за заштиту, коришћења и уређења пољопривредног земљи шта доносе се 

за територију Републике, града и општи не. Ове основе доносе се у циљу 
рационалног искоришћавања пољопривредног земљи шта, унапређења 

животне средине, производње здравствено исправне хране, рејонизације 

пољопривредне производње и др. Због изузетног значаја овог природног 
богатства за Покрајину, и као добра од општег интереса, предлаже се 
доношење такве основе за територију Покрајине (члан 1. и 2. Предлога 
закона). 

Ради заштите животне средине, као и очувања 

пољопривредног земљи шта од загађења, предлаже се да програм 

испитивања пољопривредног земљишта и воде за наводњавање , у циљу 

утврђивања опасних и штетних материја у њима, за АП Војводину доноси 

Извршно веће АПВ, да надлежни покрајински орган прописује дозвољене 

количине штетних и опасних материја у пољопривредном земљишту и у 

води за наводњавање, као и да услове и начин испитивања плодности 

земљишта и утврђивање квалитета вештачких ђубрива прописује, за 
територију АПВ, покрајински орган. (чланови 4., 5. и 6.) 

Пошто су послови заштите и унапређења пољопривредног 

земљи шта, као природног богатства, чланом 6. Закона проглашени за 
послове од општег интереса, они се финансирају из Буџета Републике 
Србије и из накнаде за промену намене пољопривредног земљи шта, 

према програму који доноси Влада Републике Србије. Средства се 
додељују корисницима према условима и критеријумима које утврђује 

Министарство пољопривреде а на основу конкурса. Имајући у виду 



• 

посебно значај ових послова за Покрајину, предлаже се да те послове за 
територију Покрајине обављају покрајински органи, из средстава која би 
се за те намене обезбедила у Буџету Републике Србије (или у Буџету АПВ, 
али и обезбедити изворне приходе за те намене) и из накнаде за промену 
намене пољопривредног земљи шта (чланови З . , 9.,10. и 11. Предлога 

закона). У алтернативи се предлаже оснивање Покрајинског фонда, који 
би обављао ове послове. 

Полазећи од тога да са територије Аутономне Покрајине 

Војводине постоји велики број предмета који се решавају у првом степену 
из области комасације, а да је другостепени орган Министарство 
пољопривреде, у том смислу сматрамо да би покрајински орган управе 
надлежан за послове пољопривреде, као поверене послове , могао да 

решава предмете у другом степену за територију Аутономне Покрајине 

Војводине . 

Чланом 12. Предлога закона предвиђа се да надзор над 

применом одредаба овог закона врши покрајински орган управе надлежан 
за послове пољопривреде, што захтева формирање покрајинске 

пољопривредне инспекције. Усвајањем алтернативе надзор би се вршио 
само над пословима комасације , што не захтева формирање инспекције. 

ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

За спровођење овог Закона нису потребна посебна финансијска 
средства. 
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