ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

БИЛТЕН
Сузбијање корова на стрњиштима
После обилних падавина и скидања пшенице очекује се појава великог броја
једногодишњих и вишегодишњих ризомских корова.

Шта је важно знати:
Једногодишњи корови (штир, пепељуга, абутилон, амброзија, сирак, мухарике и др.) у
периоду дугог дана веома брзо се осемењавају и доносе клијаво семе. Вишегодишњи корови
увећевају масу и стварају велики број адвентивних пупољака, доносе семе, тако да се
потенцијал присуства корова на парцели увећава.
За ову намену могу се користити препарати на бази глифосата (има их на тржишту под
разним именима). Важно је знати да се дозе крећу од 4 л/ха до 8 л/ха зависно од састава
коровске флоре и количине употребљене течности за прскање.За сузбијање попонца, купине,
млечике, зубаче, потребна је доза од 8 л/ха, а за дивљи сирак и једногодишње широколисне
корове од 4-6 л/ха, уз употребу од 200-400 л воде по хектару. Прскања треба изводити у
вечерњим сатима. Пожељно је додавање неког оквашивача, калијевог сапуна (детерџента),
урее или неког фолијарног ђубрива.
За ближа обавештења можете се обратити Пољопривредној стручној служби
Пожаревац на сл. телефоне: 012-553-131 И 012-553-133.
Стојшић Синиша, дипл.инг.

ПРОГРАМ
ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАШТИТИ, УРЕЂЕЊУ И КОРИШЋЕЊУ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2009. ГОДИНУ
На територији Републике Србије, осим на територији аутономних покрајина, у 2009.
години извршиће се следећи радови на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног
земљишта:
1. Нова инвестициона и друга улагања:
1) Уређење пољопривредног земљишта:
(1) уређење земљишне територије путем комасације:
- инвестициони радови на површини од 200 hа,
- геодетско-технички радови у поступку комасације и трошкови рада општинских комисија за
спровођење комасација које нису окончане у протеклих 15-20 година;
(2) изградња система за одводњавање који се изводе у поступку комасације земљишта на
површини од 250 hа;
(3) добровољно груписање земљишних парцела и поседа пољопривредног земљишта између
физичких лица, односно физичких и правних лица;
(4) изградња реконструкција или модернизација система за одводњавање на економијама

средњих и виших пољопривредних школа, пољопривредних факултета, института у области
пољопривреде, пољопривредних стручних служби, казнено-васпитних и социјалних
установа, цркава и верских заједница и задужбина на површини од 300 hа;
(5) изградња, реконструкција или модернизација система за наводњавање код корисника
наведених у подтачки
(4) на површини од 260 hа;
(6) претварање необрадивог у обрадиво пољопривредно земљиште код корисника наведених
у подтачки (4) на површини од 400 hа;
(7) побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта (калцификација,
фосфатизација, кализација, хумизација, гипсовање и сл. Са подривањем подораничног слоја
земљишта);
(8) мелиорације ливада и пашњака код корисника наведених у подтачки (4) на површини од
350 hа;
(9) калцификација киселог обрадивог земљишта на поседима регистрованих
пољопривредних газдинстава (физичких лица) на површини од 7.500 hа.
2) Заштита пољопривредног земљишта:
(1) биолошка рекултивација пољопривредног земљишта коришћеног за експлоатацију
минералних сировина и других материјала (које је пројектима намењено за ратарску, односно
повртарску производњу) на површини од 300 hа;
(2) противерозионе мере и радови на пољопривредном земљишту (које не укључују средства
за експропријацију земљишта);
(3) контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта на поседима регистрованих
пољопривредних газдинстава (физичких лица) на површини од 175.000 hа са 35.000 узорака.
3) Коришћење обрадивог пољопривредног земљишта:
- давање у закуп обрадивог пољопривредног земљишта регистрованим пољопривредним
газдинствима (физичким лицима) у површини од 3.500 hа.
4) Студијско-истраживачки радови и пројекти у области пољопривредног земљишта:
а) од значаја за Републику Србију:
(1) реализација треће фазе пројекта: „Израда државне педолошке карте за део јужне Србије”
на површини од 212.000 hа са публиковањем карте у електронском облику, и
(2) реализација другог турнуса - треће фазе студијско-истраживачког пројекта: „Контрола
плодности и утврђивање садржаја опасних и штетних материја у земљиштима Србије” са 412
узорака на површини од 412.000 hа (основни део), као и 170 узорака (допунски део).
б) од значаја за јединице локалне самоуправе:
(1) реализација прве фазе студијско-истраживачког пројекта: „Мелиорације киселих
земљишта на подручју општине Љубовија у циљу производње високовредне хране”;
(2) увођење конзервацијских система обраде земљишта у производњу основних ратарских
усева на подручју општине Лозница и
(3) други истраживачки радови и пројекти.
5) Други радови и послови, односно активности:
(1) коришћење података из јавних књига и одговарајућих катастарских планова код служби за
катастар непокретности у општинама и градовима у циљу давања у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини;
(2) остало (учешће у трошковима семинара, саветовања, симпозијума, штампања
публикација и сл. која третирају питања реализације земљишне политике).
2. Завршетак започетих, незавршених или исплата дела неисплаћених радова по одобреним
програмима - пројектима и потписаним уговорима из 2008. године, и то:
1) извођење геодетско-техничких радова и трошкови рада комисија за комасацију у
општинама Књажевац, Лебане и Рековац;
2) изградња система за новодњавање на делу економије средње пољопривредно ветеринарске школе „Стеван Синђелић” у Врању на површини од 7 ha.
3) реализација друге фазе истраживачког и апликативног пројекта од значаја за Републику

Србију: „Заштита, коришћење и уређење пољопривредног земљишта Србије”;
4) реализација другог турнуса – друге фазе студијско-истраживачког пројекта од значаја за
Републику Србију: „Контрола плодности и утврђивање садржаја опасних и штетних материја
у земљиштима Србије” са 504 узорака на површини од 504.000 hа (основни део), као и 120
узорака (допунски део);
5) реализација треће фазе студијско-истраживачког пројекта од локалног значаја:
„Мелиорације киселих земљишта на подручју општине Крупањ у циљу производње
високовредне хране”;
6) штампање и публиковање монографије: „Контрола плодности и утврђивања садржаја
описаних и штетних материја у земљиштима Србије” (обухвата први циклус истраживања
обухваћених у осам фаза наведеног пројекта на централном делу Републике Србије).
3. Исплата неисплаћеног дела подстицајних средстава за калцификацију киселог обрадивог
пољопривредног земљишта на поседима регистрованих пољопривредних газдинстава
(физичких лица) за 2008. годину и за дато обрадиво пољопривредно земљиште старачких
домаћинстава у закуп регистрованим пољопривредним газдинствима (физичким лицима) у
2005, 2006, 2007. и 2008. години.
Корисници подстицајних средстава за финансирање извођења радова, односно
различитих намена улагања на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта
су:
1) регистрована пољопривредна газдинства (физичка лица) за давање обрадивог
пољопривредног земљишта у закуп другим регистрованим пољопривредним газдинствима
(физичким лицима);
2) пољопривредне стручне службе за вршење контроле плодности обрадивог
пољопривредног земљишта на поседима регистрованих пољопопривредних газдинстава
(физичких лица);
3) пољопривредне стручне службе и регистрована пољопривредна газдинства (физичка лица)
за калцификацију киселог обрадивог пољопривредног земљишта на поседима регистрованих
пољопривредних газдинстава (физичких лица);
4) регистрована пољопривредна газдинства – физичка лица и земљорадничке задруге за
побољшање квалитета пољопривредног земљишта. Корисници подстицајних средстава за
одређене намене улагања могу бити и установе које имају сопствене економије (средње и
више пољопривредне школе, пољопривредни факултети, институти у области пољопривреде,
пољопривредне стручне службе, казнено-васпитне и социјалне установе, цркве и верске
заједнице и задужбине), и то:
- за изградњу, реконструцију или модернизацију система за одводњавање и наводњавање,
- за претварање необрадивог у обрадиво пољопривредно земљиште,
- за побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта (калцификација,
хумизација, фосфотизација, кализација, гипсовање и сл. Са подривањем подораничног слоја
земљишта),
- за мелиорацију ливада и пашњака.
Право на коришћење подстицајних средстава, осим за намене које се у целини
финансирају из додатних прихода органа (калцификација киселог обрадивог пољопривредног
земљишта, контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта, давање у закуп
обрадивог пољопривредног земљишта и реализација студијско-истраживачких пројеката од
значаја за Републику Србију), корисници средстава остварују ако су обезбедили учешће
сопствених средстава, односно других извора за реализацију програма - пројеката и ако имају
урађен програм - пројекат за извођење радова на пољопривредном земљишту, сачињен
предмер и предрачун радова према техничкој структури улагања, односно спецификацију
трошкова, као и планирани почетак и предвиђени рок завршетка улагања.
Право на коришћење подстицајних средстава за обрадиво пољопривредно земљиште
дато у закуп има физичко лице, старије од 60 година (у даљем тексту: корисник средстава),
које је власник пољопривредног земљишта које је уписано у Регистар пољопривредних

газдинстава у складу са Уредбом о Регистру пољопривредних газдинстава („Службени
гласник РС”, бр. 119/08, 21/09 и 36/09 – у даљем тексту: Уредба), под следећим условима:
1) да даје у закуп обрадиво пољопривредно земљиште површине од најмање један до нaјвише
10 хектара, на период од најмање пет година;
2) да је уговор о закупу закључен у 2009. години, уз услов да уговор о закупу не може бити
закључен између чланова истог пољопривредног газдинства. Корисник средстава који
испуњава наведене услове има право на коришћење подстицајних средстава у висини од:
1) 5.000 динара по хектару годишње, ако изда у закуп земљиште закупцу који је носилац
пољопривредног газдинства и чије се земљиште не граничи са земљиштем које се даје у
закуп;
2) 10.000 динара по хектару годишње, ако изда у закуп земљиште закупцу који је носилац
пољопривредног газдинства, а није старији од 40 година и власник је обрадивог
пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које се даје у закуп. Исплата
подстицајних средстава врши се годишње, с тим што се износ средстава годишње усклађује
према расту цена на мало утврђених према подацима које објављује организација надлежна
за послове статистике.
Контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта (прве до пете катастарске
класе, односно на брдско - планинском подручју укључујући и шесту и седму катастарску
класу) врши пољопривредна стручна служба (у даљем тексту: Служба). Трошкови контроле
плодности обрадивог пољопривредног земљишта износе до 1.760 динара, по узорку, са
урачунатим порезом на додату вредност. Право на бесплатну контролу плодности обрадивог
пољопривредног земљишта има физичко лице које је власник, односно корисник обрадивог
пољопривредног земљишта које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава у складу
са Уредбом и које поднесе захтев Служби.
Калцификацију киселог обрадивог пољопривредног земљишта (прве до пете
катастарске класе, односно на брдско-планинском подручју укључујући шесту и седму
катастарску класу) врши Служба. Право на коришћење подстицајних средстава, односно
бесплатну употребу кречног материјала за калцификацију земљишта има физичко лице, које
је власник, односно корисник обрадивог пољопривредног земљишта које је уписано у
Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Уредбом, на чијем земљишту је контролом
плодности утврђена pH вредност до пет и које поднесе Служби захтев за калцификацију
земљишта. Материјал за калцификацију земљишта мора имати сертификат о квалитету
млевеног кречњака са минималним садржајем калцијум - карбоната од 90% и гранулацијом
80% до 0,2 mm и 20% до 0,50 mm. Материјал за калцификацију мора бити регистрован као
ђубриво. Министарство надлежно за послове пољпривреде (у даљем тексту: Министарство)
признаје рачун за испоручени материјал франко утоварено у возило корисника у износу
наведеном у рачуну, а највише до 3.850 динара по тони, са урачунатим порезом на додату
вредност. Припремљен и обрађен захтев са програмом калцификације и другом
документацијом Служба подноси Министарству, који садржи:
1) укупну количину материјала за калцификацију са износом потребних средстава, који
укључује и порез на додату вредност;
2) трошкове транспорта кречног материјала за калцификацију од места утовора до места
истовара - франко утоварено у возило корисника, који укључују порез на додату вредност;
3) износ трошкова рада Службе, обрачунат по једном регистрованом пољопривредном
газдинству за 2009. годину по цени од 1.400 динара, која укључује порез на додату вредност.
Средства за трошкове рада Службе обухватају: прикупљање и сређивање података
појединачних захтева, израду Програма калцификације земљишта и припрема уговора.
Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем подстицајних средстава уређују се
уговором који закључују Министарство и корисници средстава.
Милетић Лиља, дипл.инг.
Centrala: (012)553-131 ;Direktor:553-132;Fax:553-133; e-mail: pssstig@nadlanu.com

