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Добој,  март 2021. године 



 

 На основу члана 35. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број: 

93/06, 86/07, 14/10, 5/12, 58/19), члана 39. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС“ број: 

97/16, 36/19) и члана  35. Статута Града Добој („Службени гласник Града Добој“број: 1/17 ), Скупштина 

Града Добој на ------- редовној сједници одржаној ---------------- године,  доноси:     

 

Програм кориштења средстава од накнада за претварање пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе на подручју Града Добоја за 2021. годину 

 

У В О Д 

 

Циљ доношења Програма је да се средства прикупљена од накнада за кориштење 

пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе користе благовремено и искључиво 

за законом предвиђене намјене, што треба да резултира побољшањем и трајним чувањем 

обрадивих пољопривредних површина, заштитом земљишта од нерационалног кориштења 

уз истовремено враћање деградираних земљишта природној намјени и предузимања 

мелиоративних захвата ради побољшања бонитетне структуре земљишта. 

 Законом о пољопривредном земљишту је регулисано да се средства од накнаде за 

претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе усмјеравају 30% у буџет 

РС и 70% у буџет Града.  

 

НАМЈЕНА И НАЧИН КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА ОД НАКНАДА ЗА 

ПРЕТВАРАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ 

СВРХЕ 

 

 Програм кориштења средстава од накнаде за кориштење пољопривредног 

земљишта у непољопривредне сврхе, доноси се за сваку буџетску годину и њиме се ближе 

утврђују намјене средстава, приоритети за њихово кориштење, динамика и други 

критеријуми за кориштење средстава. 

 Средства од накнаде за кориштење пољопривредног земљишта у непољопривредне 

сврхе биће прикупљена од: 

- индивидуалног и државног сектора за градњу стамбених, господарских и других 

објеката на пољопривредном земљишту, 



 

У току 2020. године, по основу накнаде за кориштење пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе, прикупљено је укупно 284.577,00 КМ (од којих граду Добој 

припада 199.204,00 КМ).  

Сходно одредбама члана 35. став 2. Закона о пољопривредном земљишту наведена 

средства се користе само за: 

- израду Основа заштите, уређења и кориштења пољопривредног земљишта, 

- оспособљавање и уређење пољопривредних земљишта која су деградирана, 

запуштена, која су лошијег квалитета или су неплодна, 

-  за поправку и побољшање плодности земљишта, 

- за спровођење противерозионих мјера или мелиорације пољопривредног земљишта 

слабијег квалитета,   

- за спровођење поступка комасације. 

 

   

Приоритет  у финансирању 2021. године ће имати: 

1. оспособљавање и уређење пољопривредних земљишта која су деградирана, 

запуштена, која су лошијег квалитета или су неплодна у износу од  90.000,00 КМ 

или 45,20 %,  

2. поправку и побољшање плодности земљишта у износу од  50.000,00 КМ  или  25,10 

%, 

3.  набавка опреме која подржава ГИС софтвер, односно омогућава кориштење 

добијене базе података, у износу од око 9.204,00 КМ, односно око 4,6 %, 

4. за спровођење противерозионих мјера или мелиорације пољопривредног земљишта 

слабијег квалитета, 50.000,00 КМ, односно око 25,10 %.  

 

         Додјела средстава од накнаде за кориштење пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе вршит ће се на основу конкурса објављеног у средствима јавног 

информисања, а Скупштина Града овлашћује градоначелника да може изабрати 

приоритете. 

Право учешћа на конкурсу из претходне тачке имају мјесне заједнице, удружења 

пољопривредних произвођача и индивидуални пољопривредни произвођачи са сједиштем, 

односно мјестом боравка на подручју Града Добој, за пољопривредна земљишта која се 

налазе на подручју Града Добој. 

 Расписивање конкурса и додјелу средстава из овог Програма вршиће градоначелник 

Града Добој, а административно-техничке послове у вези са реализацијом програма ће  

обављати  Одјељење за пољопривреду. 



 

 Додјељивање средстава по овом Програму вршиће се без обавезе враћања 

додијељених средстава. 

 У случају ненамјенског трошења средстава по овом Програму, корисник је дужан 

иста вратити уз наплату важеће банкарске камате, а што ће бити регулисано уговором који 

ће закључити Град Добој и корисник средстава. 

Извјештај о реализацији овог Програма доставиће се Скупштини Града Добој. 

 Контролу и надзор над извршавањем и реализацијом одредби овог Програма поред 

Одјељења за пољопривреду, вршиће органи Градске управе надлежни за послове 

финансија и пољопривредне инспекције. 

                    

Обрађивач                                                                                                       Предлагач 

Одјељење за пољопривреду                                                                         Градоначелник  


