
Кључни
резултати 
истраживања 
о финансирању 
пољопривреде
у Србији у контексту
ЕУ интеграција и
главне препоруке

Oд новембра  2016. 
до јуна 2018. го

ди не спро ведено је 
истра живање о финанси рању 
пољо привреде у Србији. На адресе свих 
145 локалних самоуправа са подручја централне 
Србије и АП Војводине, посла ти су захтеви за 
приступ информацијама од јавног значаја и тражени 
документи – Програм заштите, коришћења и уређења 
пољопривредног земљи шта и Извештај о коришћењу 
средстава, као и Програм пољопривредне политике 
и политике руралног развоја (ППРР) и Извештај о 
коришћењу средстава, за период 20152017. Након 
анализе докумената, закључује се следеће:

(I) На свим нивоима власти постоји 
пракса да се део прихода од закупа 
пољопривредног земљишта користи 
ненаменски.

Средства од закупа државног пољопривредног 
земљишта била су до краја 2015. године наменска 
и морала су се трошити кроз Програме заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног зем љи
шта. И поред ове обавезе, значајни износи су без 
последица трошени ненаменски, на потребе које 
нису у вези са пољопривредним земљиштем.

До краја 2015. године све локалне самоуправе 
су на поменуте програме збирно потрошиле 1,9 
милијарди динара мање него што су од закупа зем
љишта приходовале. Износ је, вероватно, још и већи, 

јер више општина и 
градова немају из
ве штаје или их нису 
доставиле.

На републичком 
ни   воу је ова појава 
још изра же нија. 
Од 2015. до 2017. 
го дине укуп но 3,2 
ми ли  јар де динара, 

или око 50% прихода 
од закупа, још је у фази 

планирања распоређено за 
друге намене, а не за програме 

уређења земљишта. 

После измена Закона о буџетском систему, од краја 
2015. године, средства од закупа земљи шта више 
нису наменска, чиме су деро гиране и обесмишљене 
одредбе Закона о пољо при вред ном земљишту које 
прописују наменски карактер средствима од закупа. 
То је власти на свим нивоима подстакло да отворено, 
у још већим износима, наставе са пренаменом и 
злоупотребом, али сада не кршећи закон.

У 2016. години локалне власти су ненаменски 
збирно потрошиле још најмање 900 милиона ди
нара од закупа земљишта. У 2017. години се са 
таквом праксом почело и у АП Војводини, да би већ 
у 2018. години 755 милиона динара пла нирано мање 
расхода него прихода од закупа. У републичком 
буџету је 2018. године планирано само 532 милиона 
динара за програме у вези са пољопривредним 
земљиштем – најмање до сада.

(II) Готово половина општина и градова 
нема Програм ППРР, или га не 
спроводи.

У 2016. години је 96 од 145 локалних самоуправа 
имало Програм ППРР, али само њих 78 (или 53,8%) 
имало је и плаћања из буџета, на основу активности 
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из програма. Стање је нарочито неповољно у АП 
Војводини, где је Програм у 2016. години имало 
17 (или 37,8%) општина и градова, са збирним 
извршењем од само око 100 милиона динара. У 
2017. години Програм ППРР у АП Војводини имало је 
само 18 локалних самоуправа.

(III) Већина органа власти на свим нивоима 
нема извештаје о спроведеним 
активностима и извршеним расходима 
у области пољопривреде, иако је то 
законом прописано као обавезно.

На републичком нивоу не постоји извештај о 
спровођењу Уредбе о утврђивању програма ра дова 
на заштити, уређењу и коришћењу пољо привредног 
земљишта, као ни Уредбе о расподели подстицаја 
у пољопривреди и руралном развоју, тако да се 
не зна поуздано колико је новца потро шено, за 
које мере и са којим ефектима. Скупштина АП 
Војводине исте извештаје није разматрала за 2016. 
и 2017. годину. Само 43% општина и градова има 
Извештај о реализацији Програма заштите, уређења 
и коришћења земљишта, а Извештај о спровођењу 
мера ППРР има њих око 80%.

(IV) Поред главних закључака, важно је 
истаћи и следеће налазе:

- Не поштује се принцип да се буџетски 
приходи превасходно користе на месту 
настанка. Средства од закупа земљишта која 
су приход републичког буџета прикупљена 
су и до 90% на подручју АП Војводине, али се 
користе за уређење земљишта искључиво 
на подручју централне Србије. 

- Подстицаји пољопривреди и руралном 
развоју из буџета са свих нивоа власти 
збирно износе око 200 милиона евра 
годишње, што је вишеструко ниже од износа 
који државе чланице ЕУ за исте намене могу 
добити из буџета ЕУ.

- Одређене мере уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта (на при
мер, уређење атарских путева) се често 
спроводе и у високим износима финан
сирају са различитих нивоа власти исто
времено, без извештаја о томе колико је 
радова урађено или услуга извршено. 
Овакви случајеви указују на недовољну 
рационалност одлучивања и подстичу 
сумњу на злоупотребу.

Препоруке:
- Обуставити даље закидање на пољо при

вреди и усмеравање средстава наме 
њених пољопривреди на друге области.
Потребно је што пре изменама Закона 
о буџетском систему вратити наменски 
карактер приходима од закупа пољо
привредног земљишта и од накнаде за 
промену намене земљишта.

- Пооштрити и доследно применити мере 
финансијске дисциплине. 
Имајући у виду искуство ненаменског тро
шења и онда када су средства од закупа 
земљишта била наменска, изме нама Закона 
о пољопривредном земљи шту потребно 
је да се привремена обу става преноса 
трансферних средстава из републичког бу
џета прошири и на случајеве када орган 
власти планира да изврши, или кад изврши 
мање расхода него што је износ прихода 
од закупа, или кад не изврши обавезу изве
штавања према Министарству. Обуставе 
преноса неопходно је заиста и спровести у 
свим наведеним случајевима.

- Рационалније распоредити средства 
од закупа земљишта између централне 
Србије и АП Војводине, у складу са  по
требама за уређењем земљишта. По сле 
повратка наменског карактера, сред ства од 
закупа треба рационалније распо редити. 
Корисницима из АП Војводине омо гућити 
да конкуришу за средства из републи чког 
буџета. Друга могућност је да се изменом 
Закона о пољопривредном земљи шту 
приходи расподеле тако што би буџету АП 
Војводине припало 50%, а буџету Републике 
10% (уместо досадашњих по 30%).



- Повећати број локалних самоуправа 
које из буџета подстичу пољопривреду и 
рурални развој, као и износе под стицаја, 
нарочито у АП Војводини.
Приликом расписивања конкурса за 
подстицаје, потребно је да надлежни 
репу блички и покрајински органи могућ
ност пријаве локалних самоуправа усло
ве постојањем сопствених, локалних, 
усвојених програма подршке ППРР.

- Обезбедити боље планирање и већу 
разно врсност спровођења мера за за
штиту, уређење и коришћење земљи
шта, као и мера подстицаја за ППРР.
Потребно је да републички и покрајински 
органи ажурирају постојеће, или при
преме, усвоје и јавно објаве нове пла
нове, студије, елаборате, којима би се 
утврдило стање атарских путева, канал
ске мреже, противградне заштите, по
љо   чуварске службе, ветрозаштитних 
појасева, комасације, итд, са предлогом 
средњорочних и дугорочних мера, про
ценом трошкова и рокова за извођење. 
Тиме би подаци где и у ком обиму треба 
спровести мере били јасни и јавно 
доступни, што би омогућило праћење 
резултата и мерење ефеката. 

- Оспособити цивилно друштво да над
зире финансирање заштите, уре
ђења и ко ришћења пољопри вредног 
земљишта. 
Проблеми у финансирању пољопривреде 
постоје на свим нивоима власти и не може се 
очекивати да виши нивои успе  шно надзиру 
примену прописа на нижим нивоима, 
када и сами недовољно примењују те 
исте прописе. Зато је, осим мера државне 
контроле, потребно под стаћи удружења 
пољопривредника, за тим удружења које се 
баве владавином права, надзором јавних 
финансија, као и истраживачке медије, да 
надзиру кори шћење средстава од закупа 
земљишта.

  

Организације чланице Банатске платформе:

Еколошки центар „Станиште“, Вршац
Удружење агронома „Агрознање“, Вршац
Еколошко удружење „Авалон“, Вршац
CEFIX – Центар за енергетску ефикасност, Вршац
Природњачко друштво „Геа“, Вршац
Удружење произвођача млечних производа „Кришка“, Вршац
Удружење грађана „Аурора“, Бела Црква
Еколошко удружење грађана „Arenaria“ Бела Црква
Удружење грађана „Еко зона Ковин“, Ковин
Удружење заљубљеника дунавских обала, Ковин
Удружење спортских риболоваца „Делиблатско језеро“, Делиблато (Ковин)
ЦЕРМЕС – Центар за едукацију и истраживање у екологији, медицини и социологији, Панчево
Удружење грађана „ЕКО13“, Панчево
Удружење спортских риболоваца „Шаран“, Јерменовци (Пландиште)
ЛЕЕИ – Локални едукативно еколошки изазов, Зрењанин
Фехер То – друштво за неговање традиције и екологије, Лукино Село (Зрењанин)
Еколошко удружење „Екоторак“, Торак (Житиште)
Еко-покрет „Бели багрем“, Нова Црња
Удружење за заштиту и очување човекове околине „Озон“, Сечањ
ПААД – Центар за социо-културолошке изузетности, Нови Бечеј
Еко центар „Тиса“, Нови Кнежевац
РАСЕЛ – Удружење грађана „Развој села“, Чока
Удружење грађана „Зелени свет“, Кањижа
Удружење пољопривредника „Торњош“, Торњош (Сента)
Еколошки покрет „Зелено острво“, Ада
Удружење „Екодолина“, Кикинда
ЦИВИЛОН, Кикинда

Организације ван Баната, придружене Банатској платформи:

ЦЕП – Центар за европске политике, Београд
Рурални центар „Сова“, Сремска Митровица
ЛЕП – Локани еколошки покрет, Смедерево
Еколошки покрет Оџака
Еколошки покрет Врбаса



ШТА СУ ПРИСТУПНИ ПРЕГОВОРИ ЗА ЧЛАН
СТВО У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ? – У циљу испуњења 
услова за чланство државе кандидата у ЕУ, воде се 
вишегодишњи приступни преговори. У суштини, то је 
процес усклађивања домаћег са ЕУ законо давством, 
које је тематски подељено у 35 преговарачких 
поглавља. У преговорима са Србијом до децембра 
2018. године отворено је 16 поглавља.

ОКО ЧЕГА СЕ ПРЕГОВАРА? – Током преговора 
не поставља се питање да ли ће будућа чланица 
прихватити законодавство ЕУ, нити под којим условима, 
већ се договара о роковима када ће то учинити и са 
колико новчане помоћи. До дана учлањења, нова 
чланица прихвата и способна је да примени целокупно 
ЕУ законодавство, осим прописа за чију се примену 
испреговарају прелазни периоди (на пример, 2, 5 или 7 
година од учлањења). 

КО СА КИМ ПРЕГОВАРА? – Европска унија и др жаве 
чланице преговарају искључиво са пред став ницима 
централне извршне власти и др жавне управе државе 
кандидата. Учешће других актера, на пример локалне 
власти, пословног сектора или удружења грађана, 
није услов за вођење преговора. Ипак, прихватање и 
при мена ЕУ законодавства захтева суштинске рефор
ме друштва, а надлежност за примену и финан сирање 
трошкова у великој мери имаће и локалне самоуправе. 
Зато је потребно да се у процес, на различите 
начине, укључи што више заинтересованих страна и 
представника јавности, нарочито на локалном нивоу.

ШТА ЈЕ БАНАТСКА ПЛАТФОРМА? – Неформална 
мрежа основана 2015. године, која окупља 27 удружења 
из 16 општина са подручја Баната. То је начин посредног 
учешћа локалних удружења грађана у преговорима и 
канал комуникације између централних органа који 
учествују у преговорима, од којих долазе информације 
и документи, и локалних заједница, од којих долазе 
коментари, препоруке и мишљења.

КОЈА ПРЕГОВАРАЧКА ПОГЛАВЉА ПРАТИ 
БАНАТСКА ПЛАТФОРМА?
Због нарочите привредне структуре (интензивна 
пољопривреда) и проблема у животној средини 
(отпадне воде, лош квалитет пијаће воде, управ
љање отпадом), Банатска платформа је усмерена на 
преговарачка поглавља 11 (пољопривреда и рурални 
развој), 12 (ветерина и безбедност хра не) и 27 (заштита 
животне средине и климатске промене).

КОЈИ НАЈВАЖНИЈИ РЕЗУЛТАТИ СУ ПОСТИГНУТИ 
БАНАТ СКОМ ПЛАТФОРМОМ?

- 35 радионица одржано је у 14 општина и 
градова, са укупно 600 учесника. 
Теме су биле основно информисање о томе 
шта су преговори, ко са ким преговара и 
око чега, који су кораци у том процесу, шта 
је резултат, зашто је важно учешће локалних 
заједница, који документи настају током пре
го вора, зашто су ови документи важни и 
како се могу користити. На овим састанцима 
локални актери су дискутовали о препорукама 
за централне органе.

- 2 истраживања спроведена, штампане две  
књиге, са укупно 1000 примерака.
Теме истраживања биле су статус и фи  нан 
сирање заштићених подручја природе у 
АП Војводини, као и фи нансирање пољо
привреде и руралног развоја у Србији. Обе 
теме разматране су у контексту ЕУ инте
грација, а резултати представљени и књиге 
промовисане на скуповима у Новом Саду.

- 6 видео материјала снимљено, монти рано 
и јавно емитовано.
Произведене су три ТВ емисије о пре го  ворима 
и пројектним активно сти ма, трајања по 18 
минута, као и три мулти  медијалне анимације о 
кора цима у преговорима, тра јања по 4 мину та. 
Материјали су емитовани на 12 регионалних 
ТВ станица у Србији и постављени на YouTube 
канал ЕЦ „Станиште“.

- 2 сажетка са препорукама штампана у 1000 
примерака и упућена властима.
Од препорука које су разматране на радио
ницама и након њих, као и од резултата 
истраживања, припремљена су и штампана 
два сажетка.

- Јавни наступи.
Више пута су медији преузимали саоп ште ња, 
извештавали јавност о Банатској плат форми и 
резултатима истраживања, пре но сили интер
вјуе на различите теме. Међу најзна чајнијим 
медијима су Радио Београд, Радио Нови Сад, 
N1 телевизија и дневни лист Данас, као и 
бројни локални и регионални медији.

БАНАТСКА ПЛАТФОРМА
За учешће локалних зајед ница у
приступним прего во рима Србије и ЕУ


