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45.

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (²Сл. гласник Републике 
Србије², број 62/06, 65/08, 41/09 и 112/2015), члана 20 став 1 тачка 20 Закона о локалној самоуправи 
(²Сл. гласник Републике Србије², број 129/07), члана 11. тачка 20. и члана 73. став 1 Статута општи-
не Апатин (²Службени  лист општине Апатин², број 10/2008 – пречишћен текст) а по добијеној са-
гласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије број: 320-
11-01922/2016-14 од 25.03.2016. године, Скупштина општине Апатин на својој 32. седници одржаној 
дана 30. марта 2016. године,  донела је

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
 заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

општине Апатин за 2016 годину

Овим Програмом даје се преглед пољопривредног земљишта, по катастарским Општинама, 
класама, културама и корисницима, у државној својини, као и анализа стања и Програм радова на 
заштити и уређењу пољопривредног земљишта и план коришћења на подручју општине Апатин.

Општина Апатин простире се на површини од 38000 ha 28 ari 25 m2 и то на пет катастарских 
општина (Апатин, Купусина, Пригревица, Свилојево и Сонта).

 У прилогу - табела 1. приказане су површине пољопривредног земљишта по катастарским 
Општинама. 

Поред тога поједине пољопривредне организације (правна лица) и нека физичка лица су 
власници, или корисници пољопривредног земљишта у другим катастарским Општинама (Сомбор, 
Бачки Моноштор и Дорослово). 

 Укупна површина пољопривредног земљишта на територији општине Апатин износи 26088 ha 
59 ari 99 m2 од тога je 23115 ha 28 ari 44 m2  обрадиво пољопирвредно земљиште. Укупна површина 
пољопривредног земљишта у државној својини износи 8910 ha 33 ara 57 m2 с тим да многе површине 
нису разграничене, или пак преведене у нови облик коришћења (рибњаци, шуме, пољски путеви, 
канали и сл.). 

У прилогу – табела 2. дат је преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине.
На територији општине Апатин тренутно се спроводи комасација у КО Купусина, а израђени су 

Програми комасација и за остале катастарске Општине и на исте је добијена Сагласност Министар-
ства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за пољопривредно земљиште. Током месеца 
марта 2015. године Потписани су споразуми о коришћењу пољопривредног земљишта (привременој 
замени пољопривредног земљишта) у државној својини између Министарства пољопривреде и за-
штите животне средине – Управе за пољопривредно земљиште и Јединства ДОО Апатин, ЗЗ Свилојева 
Свилојево и Општине Апатин, чиме је у великој мери решено питање сусвојине, уситњености и ло-
шег распореда (негруписаности) парцела. Овим Споразумима обухваћена је повшина од 2833,9339 
хектара, а споразуми су потписани на 3 (три) године тј. до 31.10.2018. године

У прилогу – табела 3. дат је преглед површина пољопривреднх култура по класама.
Треба споменути да је на територији општине Апатин,  I класе земљишта  5,19 % (око 1341 ha), II 

класе земљишта 16.17 % (око 4176 ha), III класе земљишта 25,85 % ( око 6675 ha) преостало земљиште 
(око 52,78 %) је земљиште  IV, V, VI, VII и VIII класе укупне површине око 13.629 ha.



STRANA 230 - BROJ 3 SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN 30. MART 2016. GODINE

У прилогу – табела 7. дат је преглед корис-
ника пољопривредног земљишта у државној 
својини.   

46.

На основу члана 60. став 3. Закона о 
пољопривредном земљишту („Сл. глас-
ник РС», бр. 62/2006, 65/2008 - др. Закон, 
41/2009 и 112/2015) и члана 33. став 1. тачка 
5. Статута општине Апатин („Службени лист 
општинa Апатин“, бр. 10/08-пречишћен текст 
и 4/2014), Председниик општине Апатин  дана 
17.02.2016. године  доноси

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за давање мишљења 

на Годишњи програм заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта у 

државној својини за 2016. годину

I 

Образује се Комисија за давање мишљења 
на Годишњи програм заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта у 
државној својини за 2016. годину у општини 
Апатин. 

II 

Комисију чине: 
председник Комисије: 
1. Милорад Бујић

чланови – пољопривредници уписани у 
Регистар пољопривредних газдинстава: 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 320-11/2016-I
Дана, 30. марта 2016. године
А П А Т И Н

ПРЕДСЕДНИК СО
дипл. економиста Горан Орлић,с.р. 

На територији општине Апатин просечна 
величина парцеле креће се од 0.5 – 1.0  ha 
зависно од катастарске Општине, а парцеле 
или табле које припадају пољопривредним 
организацијама крећу се од 10 – 200 ha па и 
више. Контрола плодности пољопривредног 
земљишта редовно се обавља, а у складу 
Законом о пољопривредном земљишту. 
Контролу плодности врше акредитоване 
лабораторије Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине.

Каналска мрежа на територији 
општине Апатин изграђена је у дужини од 
434,63 километра,  али је у великом делу 
проблематична, што је и био разлог израде и 
реализације програма ванредног измуљивања 
каналске мреже на територији општине Апатин 
у периоду од 2005 до 2008. године. Чишћењем 
дела основне каналске мреже решено је питање 
одвођења вишка воде са пољопривредних 
површина. Измуљавање и редовно одржавање 
каналске мреже у функцији одводњавања 
настављено је и у периоду од 2009. до 2015. 
године,  треба напоменути да су у току завршни 
радови на уређењу каналске мреже у функцији 
одводњавања пољопривредног земљишта 
на територији КО Сонта, КО Апатин и КО 
Пригревица укупне дужине 83 km и 146 m 
који су финансирани заједничким средствима 
Општине Апатин, Покрајинског секретаријата 
аа пољопривреду, водопривреду и шумарство 
и ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, а извођачи 
радова су ВДП „Западна Бачка“ Сомбор и ВД 
„Дунав“ АД Бачка Паланка.

У прилогу – табела 4. дат је приказ начина 
одводњавања и површина које се одводњавају.

На површинама које се наводњавају 
заступљени су широкозахватни системи за 
наводњавање на 2730 ha, тифони на 800 ha, кап 
по кап (миниорошавање) на 83 ha  кишна крила 
на 380 ha, остало 40 ha што укупно износи 4033 
ha. 

У прилогу – табела 5. дат је приказ начина 
наводњавања и површине које се наводњавају. 
Овде треба истаћи да се опредељењем за 
реализацију пројекта ванредног и редов-
ног измуљивања основне каналске мреже 
стварају могућности за изградњу нових и боље 
коришћење постојећих заливних система.

У прилогу – табела 6. дат је преглед повр-
шина побољшања квалитета пољопривредног 
земљишта и мелиорације ливада и пашњака.  
 



30. MART 2016. GODINE SLU@BENI LIST OP[TINE APATIN BROJ 3 - STRANA 231

1. Атила Ходовањ из Купусине
2. Милан Шакић из Апатина
3. Златко Клецин из Сонте
4. Фриђеш Нађ из Свилојева
5. Војислав Вејин из Пригревице

Остали чланови:
1. Бранислав Ердевик дипл.инж.пољо. из Апа-
тина
2. Медић Мирко дипл.инж.пољо. из Апатина

Председник и чланови Комисије се именују 
на мандатни период од 1 године, почев од 
17.02.2016. године.

III 

Задатак Комисије је да размотри пред-
лог Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта оп-
штине Апатин и да своје мишљење на исти.

IV

Ово решење објавити у “Службеном листу 
општине Апатин”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-6/2016-II
Дана, 17. фебруар 2016. године
А П А Т И Н

                               ПРЕДСЕДНИК  
др Живорад Смиљанић, с.р.
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СКУПШТИНА 
ОПШТИНЕ АПАТИН

Годишњи програм заштите, 
уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта 
општине Aпатин за 2016.годину 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Решење о образовању комисије  
за давање мишљења на Годишњи 
програм заштите,уређења и 
коришћења пољопривредног 
земљишта у државној својини за 
2016.годину 

45.

46.


