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1.

       
      
 Na osnovu ~lana 124. stav 1. Zakona o 
javnim nabavkama (�Slu`beni glasnik RS� 
br. 39/02, 43/03 i 55/04) i ~lana 50. Statuta 
Op{tine Vr{ac (�Slu`beni list Op{tine 
Vr{ac� broj 11/2004) Na~elnik Op{tinske 
uprave Vr{ac, dana 09.09.2008. godine, don-
osi

PRAVILNIK O POSTUPKU  JAVNE 
NABAVKE MALE VREDNOSTI

OP[TINSKE UPRAVE VR[AC

I UVODNE ODREDBE

^lan 1.
 Ovim Pravilnikom ure|uju se 
postupci dodele javne nabavke male vred-
nosti dobara, usluga i ustupawa izvo|ewa 
radova za potrebe Op{tinske uprave Vr{ac 
(u daqem tekstu: Naru~ilac).

^lan 2.
 Postupak dodele javne nabavke male 
vrednosti primewuje se kada je procewena 
vrednost javne nabavke bez poreza na dodatu 
vrednost, ni`a od vrednosti odre|ene u Za-
konu o buxetu Republike Srbije za teku}u go-
dinu.

^lan 3.
 Sredstva za javne nabavke, koje su 
predvi|ene Planom nabavki za svaku kal-
endarsku godinu, obezbe|uju se u Buxetu 
Op{tine Vr{ac, u skladu sa Finansijskim 
planom na godi{wem nivou.

^lan 4.
 U postupku dodele ugovora o javnoj 
nabavci male vrednosti naru~ilac mora da 

postupa u skladu sa odredbama Zakona o ja-
vnim nabavkama kako bi se ostvarila na~ela 
javnih nabavki, a naro~ito:
 - ekonomi~nost, efikasnost i trans-
parentnost upotrebe javnih sredstava,
 - obezbe|ewe jednakosti i konkuren-
cije me|u ponu|a~ima.

^lan 5.
 Procewena vrednost predmeta javne 
nabavke u konkursnoj dokumentaciji i po-
nudi mora biti navedena u dinarima.
 Vrednost u ponudi se mo`e navesti i 
u drugim valutama, pri ~emu se mora navesti 
da se na prera~unavawe u dinare primewuje 
sredwi kurs NBS koji va`i na dan otvarawa 
ponuda.

^lan 6.
 U postupku dodele nabavke male vred-
nosti ponu|a~i mogu da podnesu samo po jed-
nu ponudu i ne mogu je mewati.
 Poga|awe izme|u naru~ioca i 
ponu|a~a oko elemenata ponude nije dozvo-
qeno.

^lan 7.
 U postupku dodele  ugovora za nabavku 
male vrednosti, pod jednako postavqenim 
uslovima za sve ponu|a~e, kriterijum za iz-
bor najpovoqnije ponude je najni`a cena. 

II VRSTE POSTUPKA DODELE JAVNE 
NABAVKE MALE VREDNOSTI

^lan 8.
 Naru~ilac dodequje javnu nabavku 
male vrednosti:
 1. u redovnom postupku koji sprovodi 
Komisija za javnu nabavku i
 2. u skra}enom postupku, naruxbeni-
com, koji sprovodi Ovla{}eno lice.

ГОДИНА  XXXVI                        ВРШАЦ, 10.СЕПТЕМБАР  2008. ГОДИНЕ                              БРОЈ 11/2008

S L U @ B E N I   L I S T 
OP[TINE VR[AC



СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ  OПШТИНЕ  ВРШАЦ  БР. 11/2008178 10.09.2008.

I 1. DODELA JAVNE NABAVKE MALE 
VREDNOSTI U REDOVNOM POSTUPKU

^lan 9.
 Postupak dodele javne nabavke male 
vrednosti u redovnom postupku zapo~iwe 
dono{ewem pismene odluke o pokretawu 
postupka, koju donosi Na~elnik Op{tinske 
uprave.
 U odluci se utvr|uje:
 - redni broj nabavke za teku}u godinu
 - predmet javne nabavke male vrednos-
ti
 - procewena vrednost javne nabavke 
male vrednosti
 - okvirni datumi osnovnih faza 
postupka
 - izvor finansirawa javne nabavke 
(pozicija u buxetu i konto)
 Ovom odlukom se mogu odrediti i 
drugi elementi od zna~aja za tok postupka, 
kao i obrazovawe Komisije za sprovo|ewe 
postupka.

^lan 10.
 Komisija za javne nabavke priprema 
konkursnu dokumentaciju.
 Komisija za javne nabavke dostavqa 
konkursnu dokumentaciju, po pravilu, 
petorici a najmawe trojici ponu|a~a.

^lan 11.
 Ispuwewe uslova utvr|enih konkurs-
nom dokumentacijom ponu|a~ potvr|uje pis-
menom izjavom pod punom moralnom i ma-
terijalnom odgovorno{}u a ispuwavawe 
osnovnih uslova iz ~lana 45. Zakona o ja-
vnim nabavkama, dokazuje dostavqawem do-
kaza ozna~enih u Uputstvu za popuwavawe 
ponuda koje je deo konkursne dokumentacije.
 Ako kod naru~ioca postoji nedoumica 
o tome da li ponu|a~ ispuwava neki od uslova 
utvr|enih konkursnom dokumentacijom mo`e 
od ponu|a~a tra`iti da podnese odgovaraju}e 
dokumente kojima potvr|uje ispuwewe uslo-
va.

^lan 12.
 Komisija za javne nabavke vr{i pri-
kupqawe ponuda u roku od 8 dana od preuz-
imawa konkursne dokumentacije.   
Pozivawe za dostavqawe ponuda vr{i se na 
jedan od slede}ih na~ina:

 - po{tom,
 - telefonom,
 - telefaksom,
 - elektronskom po{tom,
 - li~nom dostavom,
 - na drugi na~in.
 Pozivi za dostavqawe ponuda tele-
fonom ili na drugi usmeni na~in moraju se 
evidentirati zapisni~ki, odnosno pisano u 
formi slu`bene zabele{ke.

^lan 13.
 Otvarawe ponuda je javno.
 Komisija za javne nabavke otvara po-
nude odmah po isteku roka koji je naru~ilac 
odredio za prikupqawe ponuda, a datum ot-
varawa utvr|uje se u pozivu za davawe po-
nuda.
 Komisija za javne nabavke }e prov-
eriti da li prispele ponude odgovaraju 
svim zahtevima iz konkursne dokumentacije 
i oceniti ponude u skladu sa elementima 
konkursne dokumentacije.

^lan 14.
 Komisija za javne nabavke sa~iwava 
zapisnik o otvarawu ponuda. Kopija za-
pisnika o otvarawu ponuda se uru~uje od-
mah prisutnim ponu|a~ima, dok se ostalim 
ponu|a~ima dostavqa preporu~enom po{tom 
u roku od 3 (tri) dana od dana otvarawa po-
nuda.

^lan 15.
 Komisija za javne nabavke priprema 
pismeni izve{taj, sa stru~nom ocenom 
primqenih ponuda.
 Na osnovu pismenog izve{taja  i pred-
loga Komisije za javne nabavke, naru~ilac 
bira najboqeg ponu|a~a odnosno dodequje 
ugovor o javnoj nabavci.

^lan 16.
 Naru~ilac priprema obave{tewe o 
dodeli ugovora o javnoj nabavci nakon ~ega se 
obave{tewe preporu~enom po{tom dostavqa 
svim ponu|a~ima.

^lan 17.
 U slu~aju da ponu|a~ tra`i obrazlo`eno 
obave{tewe o dodeli javne nabavke, naru~ilac 
je du`an da u smislu  odredbi Zakona o ja-
vnim nabavkama obrazlo`i postupak i dode-
lu ugovora.
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^lan 18.
 Ugovor o javnoj nabavci se zakqu~uje 
sa izabranim ponu|a~em u roku od 8 (osam) 
dana od dana kada je izabrani ponu|a~ pri-
mio obave{tewe o dodeli ugovora o javnoj 
nabavci.
 Naru~ilac priprema ugovor o javnoj 
nabavci u skladu sa modelom ugovora, koji je 
bio sadr`an u konkursnoj dokumentaciji.

^lan 19.
 Stru~ni ~lan Komisije za javne nabavke 
}e pratiti na~in izvr{ewa zakqu~enog ugov-
ora. U slu~aju da uo~i nedostatke u postupku 
izvr{ewa ugovora, du`an  je da odmah pis-
meno obavesti Na~elnika uprave.

II  2.  DODELA JAVNE NABAVKE U 
SKRA]ENOM POSTUPKU  NARUXBENI-
COM

^lan 20.
 Dodela javne nabavke u skra}enom 
postupku primewuje se kada procewena 
vrednost nabavke bez PDV ne prelazi iznos 
od 30%  od gorwe granice vrednosti javne 
nabavke male vrednosti odre|ene u Zakonu o 
buxetu Republike Srbije za teku}u godinu.

^lan 21.
 Postupak dodele javne nabavke, u 
skra}enom postupku, zapo~iwe pismen-
im zahtevom za izdavawe naruxbenice 
sa izve{tajem o ponudama sa tr`i{ta, 
koju ovla{}eno lice podnosi Na~elniku 
Op{tinske uprave.
 U zahtevu za izdavawe naruxbenice 
odre|uje se naro~ito:
 - redni broj javne nabavke
 - predmet javne nabavke
 - procewena vrednost javne nabavke 
bez poreza na dodatu vrednost (PDV)
 - izvor finansirawa javne nabavke 
(pozicija u buxetu i konto).
 Odluka mo`e da sadr`i i druge ele-
mente, ako naru~ilac proceni da su potreb-
ni za sprovo|ewe postupka.

^lan 22.
 Na~elnik Op{tinske uprave poseb-
nom odlukom ovla{}uje lice koje }e sproves-
ti postupak javne nabavke male vrednosti u 
skra}enom postupku tj. putem naruxbenice.

^lan 23.
 Ovla{}eno lice du`no je da pre 
dodele javne nabavke izvr{i neformalnu 
proveru (telefonom, telefaksom, elektron-
skom po{tom ili na drugi sli~an na~in) 
cene dobra ili usluge odnosno radova koji se 
pribavqaju i svih drugih elemenata i uslova 
ponude i o tome napravi slu`benu bele{ku.

^lan 24.
 Ovla{}eno lice }e sprovesti 
skra}eni postupak dodele javne nabavke pri-
kupqawem najmawe 3 (tri) ponude na jedan od 
na~ina predvi|enih u ~lanu 12. stav 1. ovog 
Pravilnika o ~emu sa~iwava zapisnik ili 
slu`benu zabele{ku.

^lan 25.
 Ovla{}eno lice iz ~lana 22. ovog 
Pravilnika, sa~iwava izve{taj o sprovo|ewu 
postupka koji podnosi uz zahtev za izdavawe 
naruxbenice u koji unosi sve bitne elemente 
koji su bili odlu~uju}i za tok postupka i 
ocenu ponu|a~a, kao {to su:
 - kako je proveravana cena,
 - naziv i adrese ponu|a~a kod kojih je 
proveravana cena,
 - osnovne elemente ponude: cena, 
na~in pla}awa, rok i dinamika isporuke,
 - druge podatke zavisno od predmeta 
nabavke.
 Za evidentirawe ponuda koje su prib-
avqene telefonom ili na drugi usmeni na~in 
shodno }e se primewivati odredbe ~lana 12. 
stav 2. ovog Pravilnika.

^lan 26.
Naruxbenica se izdaje u roku od 14 (~etrnaest) 
dana od dana podno{ewa zahteva za izdavawe 
naruxbenice sa izve{tajem o prikupqenim 
ponudama.
Naruxbenicu potpisuje Na~elnik Op{tinske 
uprave.

^lan 27.
 Naru~ilac je du`an da ponu|a~a koji 
nije izabran upozna sa dodelom javne nabavke 
naruxbenicom samo u slu~aju ako je ovaj to 
izri~ito zahtevao.

^lan 28.
 Ovla{}eno lice iz ~lana 22. ovog 
Pravilnika du`no je da prati kvalitativnu 
i kvantitativnu realizaciju javne nabavke 
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dodeqene u skra}enom postupku naruxbeni-
com i da u slu~aju nedostataka preduzme 
odgovaraju}e mere i o tome pismeno obavesti 
na~elnika Op{tinske uprave.

III VO\EWE EVIDENCIJE I ARHIVI-
RAWE DOKUMENTACIJE

^lan 29.
 O svakoj pojedina~noj javnoj nabavci 
male vrednosti vodi se odgovaraju}a eviden-
cija, kroz popis akata i na obrascu B koji je 
propisan Pravilnikom o obrascima za evi-
dentirawe podataka o javnim nabavkama .
 Elektronska po{ta mora da se prilo`i 
spisu u {tampanom obliku.

^lan 30.
 Dokumentacija se ~uva  trajno po 
zakqu~ewu ugovora, odnosno izdavawa na-
ruxbenice, a ponude se ~uvaju 10 godina.

^lan 31.
 Evidenciju o dodeli javne nabavke 
male vrednosti vodi Odeqewe za finansije 
koje }e svu dokumentaciju zavesti i arhivi-
rati.
 Evidencija o javnim nabavkama 
male vrednosti vodi se po predmetu javne 
nabavke.

^lan 32.
 Evidencija treba da sadr`i najmawe:
 - odluku o pokretawu postupka, odnos-
no zahtev za izdavawe naruxbenice,
 - konkursnu dokumentaciju, 
 - sve ponude i predra~une,
 - izve{taj Komisije za javne nabavke, 
odnosno izve{taj realizatora nabavke,
 - obave{tewe o dodeli javne nabavke,
 - kopiju Ugovora, odnosno narux-
benice.

 ^lan 33.
 Izve{taj o dodeqenim javnim nabavka-
ma male vrednosti sa~iwava Odeqewe za fi-
nansije, po potrebi kao i u sklopu obaveznog 
celovitog izve{taja koji se na propisanim 
obrascima dostavqa Upravi za javne nabavke 
u Beogradu u zakonom utvr|enom roku.

IV ZAVR[NE ODREDBE

^lan 34.
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom 
dono{ewa.
 Stupawem na snagu ovog Pravilnika 
prestaje da va`i Pravilnik o postupku ja-
vnih nabavki male vrednosti Op{tinske 
uprave Op{tine Vr{ac broj 110-11/2003-
II-01 (�Slu`beni list op{tine Vr{ac� broj 
5/2003).

^lan 35.
Ovaj Pravilnik objaviti u Slu`benom listu 
Op{tine Vr{ac.

Republika Srbija 

OP[TINA VR[AC

OP[TINSKA UPRAVA VR[AC 

Broj:110-8/2008-IV-01     NA^ELNIK

Datum: 09.09.2008. god.        OP[TINSKE UPRAVE VR[AC 

Vr{ac, Trg pobede 1         Jovan Kne`evi},s.r
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2.

 На основу члана 14. став 4. Закона о 
пољопривредном земљишту (``Сл. гласник 
РС``, бр. 62/2006) и члана 85. став 2.  члана 39. 
тачка 10. Статута општине Вршац (``Сл. лист 
општине Вршац``, бр. 11/2004), а уз сагласност 
Минисарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде број 320-11-01555/2008-06 од 
17.03.2008. године, Председник општине Вршац 
донео је

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 2008. 
ГОДИНИ

 УВОД
 Општина Вршац налази се на 
југоисточном делу Баната. Простире се на 
површини од 800 км2 што је сврстава у ред 
већих општина у АП Војводини и у Републици 
Србији. На поручју општине Вршац живи 
око 55000 становника, од чега у граду Вршцу 
живи 37000, а у насељеним местима 18000 
становника.
 Град Вршац је административни, 
привредни, културни, образовни и здравствени 
центар општине. Поред града Вршца, општина 
Вршац обухвата 22 насеља и то: Гудурица, 
Марковац, Велико Средиште, Мало Средиште, 
Мали Жам, Ватин, Месић, Јабланка, Сочица, 
Куштиљ, Војводинци, Стража, Потпорањ, 
Парта, Орешац, Загајица, Шушара, Избиште, 
Уљма, Влајковац, Ритишево и Павлиш.
 Границе општине Вршац су 
административно оивичене са источне 
стране државном границом са Републиком 
Румунијом, са јужне стране природну границу 
чини река Караш и мањим делом Делиблатска 
пешчара, док се са југозападним делом 
граничи са територијама општина Алибунар и 
Пландиште.
 Рељеф наше општине је врло специфичан 
иако се налази у Банату и, ради лакшег 

сагледавања, делимо га на два специфична 
дела:
 - На истоку рељеф је купиран и 
представљен обронцима Карпатског масива. Ту 
је и највиша тачка наше територије, а износи 641 
метар надморске висине (Гудурички врх). На 
овом рељефу формирана су шумска земљишта, 
а већина истих је представљена гајњачама, 
еродираним гајњачама, лесинираним гајњачама, 
скелетоидно лесинираним, ослођеним и 
флекама солођа. Ова земљишта на вишим 
и средњим теренима обрасла су шумским 
формацијама, док се у нижим деловима гаји 
винова лоза и ратарске културе. 
 - Почев од југоистока ка северозападу, од 
подножја Вршаких планина ка каналу Шулхоф, 
педогенетским процесима на релативно равном 
платоу, смењују се многи типови земљишта у 
зависности од микрорељефа и хидрологије. То 
су, пре свега, ритска црница бескарбонатна, 
ритска црница карбонатна заслањена, ритска 
црница карбонатна на песку заслањена, 
ритска црница безкарбонатна са флекама 
солођа, ритска смоница заслањена, ритска 
смоница заслањена и алкализована, солончак, 
солоњец, солођ и алувијално делувијална 
земљишта разних типова и варијетета. На 
југозападу територије појављују се пешчарски 
геоморфолошки облици као и лесне заравни на 
којима су формирана иницијална земљишта на 
песку и лесу са одређеним бројем варијетета. 
На тешким ритским земљиштима присутна је 
ратарска производња,док се на земљиштима на 
песку и лесу појављују пашњачке формације и 
вештачке шумске формације. Најнижи терен 
налази се у Вршачком риту са просечном котом 
терена од 76,50 метара надморске висине.
 Општина Вршац повезана је 
међународним путем Београд-Вршац-Румунија, 
регионалним путевима Вршац-Зрењанин-
Нови Сад и Вршац-Бела Црква, као и мрежом 
локалних путева којима су сва насељена места 
повезана са градом Вршцом. Такође, општина 
Вршац је повезана каналском мрежом ДТД која 
пресеца територију општине и повезује је са 
међународном реком Дунар, што је сврстава у 
општине са повољним географским положајем. 
Мора се још нагласити да општина Вршац спада 
у ред 10 најразвијенијих општина у Републици 
Србији.
 Општина располаже са 54000 ха 
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обрадивог пољопривредног земљишта, па 
самим тим пољопривреда представља њен 
значајан привредни потенцијал. Можемо 
посебно истаћи место, улогу и значај вршачког 
виногорја, као јединственог подручја на 
територији АП Војводине и Републике Србије.

УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА

 Катастарска уређеност: општину Вршац 
чини 25 катастарских општина и то:
 1. к.о. Гудурица
 2. к.о. Јабланка
 3. к.о. Мало Средиште
 4. к.о. Војводинци
 5. к.о. Влајковац
 6. к.о. Велико Средиште
 7. к.о. Ватин
 8. к.о. Сочица I
 9. к.о. Сочица II
 10. к.о. Ритишево
 11. к.о. Потпорањ
 12. к.о. Павлиш
 13. к.о. Месић
 14. к.о. Марковац
 15. к.о. Куштиљ
 16. к.о. Избиште
 17. к.о. Орешац
 18. к.о. Парта
 19. к.о. Стража
 20. к.о. Шушара
 21. к.о. Уљма
 22. к.о. Загајица
 23. к.о. Вршац I
 24. к.о. Вршац II
 25. к.о. Вршац – град 
 26. к.о. Мали Жам

 К.о. Гудурица је у статусу катастра 
земљишта, укупне површине 2276,27,43 ха. 
Чине је 5424 катастарске парцеле, чија је 
просечна величина 0,41,96 ха.
 К.о. Мало Средиште је у статусу катастра 
земљишта, укупне површине 543,12,91 ха. Чине 
је 1258 катастарских парцела, чија је просечна 
величина 0,43,17 ха.
 К.о. Војводинци је у статусу катастра 
земљишта, укупне површине 2281,48,68 ха. 

Чине је 5660 катастарских парцела, чија је 
просечна величина 0,40,30 ха.
 К.о. Влајковац је у статусу катастра 
земљишта, укупне површине 4962 ха. Чине 
је 4701 катастарска парцела, чија је просечна 
величина 0,43,17 ха.
 К.о. Велико Средиште је у статусу 
катастра земљишта, укупне површине 4299,04,24 
ха. Чине је 6198 катастарских парцела, чија је 
просечна величина 0,69,36 ха.
 К.о. Ватин је у статусу катастра земљишта, 
укупне површине 1580,41,64 ха. Чине је 2633 
катастарске парцеле, чија је просечна величина 
0,60,02 ха.
 К.о. Сочица I је у статусу катастра 
земљишта, укупне површине 1893,55,22 ха. 
Чине је 3171 катастарска парцела, чија је 
просечна величина 0,59,71 ха.
 К.о. Сочица II је у статусу катастра 
земљишта, укупне површине 275,08,41 ха. Чине 
је 715 катастарских парцела, чија је просечна 
величина 0,38,47 ха.
 К.о. Ритишево је у статусу катастра 
земљишта, укупне површине 2100,58,08 ха. 
Чине је 5065 катастарских парцела, чија је 
просечна величина 0,41,47 ха.
 К.о. Потпорањ је у статусу катастра 
земљишта, укупне површине 1225,06,98 ха. 
Чине је 2093 катастарске парцеле, чија је 
просечна величина 0,58,53 ха.
 К.о. Павлиш је у статусу катастра 
земљишта, укупне површине 4403,53,08 ха. 
Чине је 8049 катастарских парцела, чија је 
просечна величина 0,54,70 ха.
 К.о. Месић је у статусу катастра 
земљишта, укупне површине 2550,33,14 ха. 
Чине је 2635 катастарских парцела, чија је 
просечна величина 0,58,83 ха.
 К.о. Марковац је у статусу катастра 
земљишта, укупне површине 2942,27,32 ха. 
Чине је 7603 катастарске парцеле, чија је 
просечна величина 0,38,69 ха.
 К.о. Куштиљ је у статусу катастра 
земљишта, укупне површине 4555,70,94 ха. 
Чине је 10569 катастарских парцела, чија је 
просечна величина 0,43,10 ха.
 К.о. Избиште је у статусу катастра 
земљишта, укупне површине 4053,05,05 ха. 
Чине је 8774 катастарске парцеле, чија је 
просечна величина 0,43,17 ха.
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 К.о. Орешац је у статусу катастра 
земљишта, укупне површине 1313,08,84 ха. 
Чине је 3065 катастарских парцела, чија је 
просечна величина 0,42,84 ха.
 К.о. Парта је у статусу катастра 
земљишта, укупне површине 1289,40,34 ха. 
Чине је 2491 катастарска парцела, чија је 
просечна величина 0,51,76 ха.
 К.о. Стража је у статусу катастра 
земљишта, укупне површине 1398,64,73 ха. 
Чине је 5594 катастарске парцеле, чија је 
просечна величина 0,25,00 ха.
 К.о. Војводинци је у статусу катастра 
земљишта, укупне површине 2281,48,68 ха. 
Чине је 5660 катастарских парцела, чија је 
просечна величина 0,40,30 ха.
 К.о. Шушара је у статусу катастра 
земљишта, укупне површине 4733,18,78 ха. 
Чине је 3704 катастарске парцеле, чија је 
просечна величина 1,27,78 ха.
 К.о. Уљма је у статусу катастра 
земљишта, укупне површине 6115,41,45 ха. 
Чине је 13046 катастарских парцела, чија је 
просечна величина 0,46,87 ха.
 К.о. Загајица је у статусу катастра 
земљишта, укупне површине 2252,57,85 ха. 
Чине је 4034 катастарске парцеле, чија је 
просечна величина 0,55,83 ха.
 К.о. Вршац II је у статусу катастра 
земљишта, укупне површине 8690,71,44 ха. 
Чине је 11293 катастарске парцеле, чија је 
просечна величина 0,76,95 ха.
 К.о. Вршац I је у статусу јединствене 
евиденције, укупне површине 9909,74,15 ха. 
Чине је 7509 катастарских парцела, чија је 
просечна величина 1,31,97 ха.
 К.о. Вршац – град је у статусу јединствене 
евиденције, укупне површине 2340,18,30 
ха. Чине је 3763 катастарске парцеле, чија је 
просечна величина 0,62,18 ха. 

ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА

 Опис тренутног стања

 Пољопривредно земљиште на 
територији општине Вршац по структури 
власништва користи се по два основа:

 - Земљиште у приватној својини које 
обрађују индивидуална пољопривредна 
газдинства – фармери где нема увида да ли 
постоји евиденција о примени хемијских 
средстава и количини унетих минералних 
ђубрива, који би евентуално имали негативан 
утицај на загађење земљишта.
 - Државно пољопривредно земљиште 
у површини од 15100 ха на територији коју 
обухвата општина Вршац обрађује се у оквиру 
више пољопривредних предузећа: ``Алфа  
 – Протеин``, ВИРТ, ``Агровршац``, 
МК ``Панонија``, ДП ``Уљма``, ``Јединство``, 
``Елан`` и ``Вршачки виногради``. Посебан 
проблем је изражен у задњих  15 година због 
неспровођења одговарајућих агротехничких 
мера, као одраз лошег стања у већини горе 
наведених фирми, како због лоше економске 
ситуације, тако и због мањка одговарајућег 
стручно обученог агрономског кадра, тако да 
су могућности загађења опасним и штетним 
материјама мимо контроле одговарајућих 
стручњака. Овде морамо изузети ``Вршачке 
винограде``, ``Агровршац`` и ``Елан``.
 На нашем подручју земљиште је 
изложено процесима ерозије, и то флувијалној 
и еолској ерозији.

 Флувијална ерозија се најинтензвније 
одвија на падинама Вршачког брега који се нагло 
издиже из Панонске низије. Анализирајући 
резултате досадашњих истраживања из ове 
области можемо констатовати следеће:
 - највећу категорију разорности (III) 
имају потоци који гравитирају ка каналу Мали 
рит, где количина наноса не прелази 1000 м3/
км2, што се може окарактерисати као сердња 
ерозија површинског типа.
 - изворишта у подручју Вршачког брега 
крећу се у оквиру (IV) категорије разорности, 
где се количина наноса креће од 400 – 600 м3/
км2.
 - остали делови таласастог рељефа 
припадају (V), најслабијој категорији 
разорности, где се количина наноса креће од 80 
– 200 м3/км2.
 Наноси који се доносе токовима са 
Вршачког брега су ситнопесковити, док 
у равничарским токовима преовлађују 
суспендовани и најситнији вучени.
 Еолска ерозија се јавља као последица 
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јаких и једносмерних струјања ветра. Ово је 
најуочљивије у Вршачком великом риту, док 
је у осталим равничарским деловима мање 
уочљиво. На нашем подручју нема систематоског 
праћења дејства ветра на земљиште, те је 
емпиријским методама прорачунато да се на 
овом подручју годишње изгуби око 450 м3/км2 
плодног ораничног слоја.
 Дејством кошаве долази до огољења 
кореновог система младо изниклих биљака па 
чак и њиховог одношења са парцела, а такође 
долази и до одношења плодног ораничног 
слоја и његовог одлагања у каналске профиле, 
где се у каналима који су управни на правац 
дувања кошаве протцајни профил канала 
може значајно смањити и изгубити на својој 
функционалности.
 На пољопривредном земљишту у склопу 
пуне технологије производње примењују 
се хемијска средства за заштиту суева. 
Евиденција о коришћењу хемијских средстава 
и употреби минералних ђубрива постоји у 
пољопривредним предузећима као такозвана 
``књига поља``.
 Програмом мера заштите 
пољопривредног земљишта треба обухватити 
како државно, тако и приватно земљиште. 
Другим речима заштита пољопривредног 
земљишта треба да буде наш стални задатак. 
 На подручју општине Вршац од укупно 
обрадивих пвршина, 17% заузима чернозем и 
деградирани чернозем, док остало отпада на 
тешка земљишта, смонице и ритске црнице. На 
локалитетима где преовлађују ритска земљишта 
(Павлишки рит, Вршачки рит, Уљмански рит) 
због лоших физичко-хемијских особина и 
притког глејног хоризонта земљишта, посебан 
проблем представљају површинске и подземне 
воде, које се у већој или мањој мери јављају 
сваке године, што доводи до смањења приноса 
засејаних култура.
 Што се тиче плодности земљишта јавља 
се тенденција смањења процента хумуса, која 
је изражена на читавом подручју општине 
због недовољног уношења органских материја 
– стајњака. Употребом тешке механизације у 
екстремно влажним годинама на појединим 
парцелама дошло је до знатног погоршања 
водно-ваздушног режима земљишта, као 
и механичких особина земљишта. Ова 

проблематика се може превазићи развојем 
сточарске производње, која би обезбедила 
неопходна органска ђубрива за поправљање 
физичко-хемијских особина земљишта, као и 
редовним одржавањем мелиоративних канала. 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА

 Пољопривредна предузећа и 
индивидуални пољопривредни произвођачи 
на свом поседу редовно спроводе следеће мере 
заштите земљишта:
 - гајење  ратарских и повртарских 
култура у систему четворогодишњег и 
петогодишњег плодореда и плодосмене.
 - контрола плодности земљишта ради 
одговарајућег уношења минералних ђубрива.
 - систем обраде земљишта са заоравањем 
жетвених остатака и подривањем до дубине 
од 60 цм у смислу побољшања филтрационих 
својстава земљишта.
 Мере заштите које нису предузимане у 
одговарајућем обиму:
 - недовољно одржавање каналске мреже 
и објеката на њој.
 - подизање ветрозаштитних појасева 
који су неопходни на подручју наше општине 
обзиром да смо изразити кошавско подручје.
 - одржавање атарских путева.
 - регулисање дивљих депонија.

ОДВОДЊАВАЊЕ

 Подручје општне Вршац испресецано 
је густом мрежом природних и вештачких 
водотокова. Природни водотокови су 
представљени рекама и потоцима, а вештачки 
мелиоративним каналима, чија је основна 
функција да вишак воде са пољопривредних 
површина евакуише у реципијент. Директно 
или индиректно канал ДТД представља основни 
реципијент свих сувишних унутрашњих вода 
на напој територији.
 Ради ефикаснијег одвођења сувишних 
вода са нашег подручја, укупне површине које 
се одводњавају подељене су на 10 сливова, 
који чине природне хидролошке целине. На 
површини од 54.072 ха изграђена је каналска 
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мрежа у дужини од 695,09 км, а овршина коју 
заузма сама каналска мрежа износи 882,5 
ха. Унутар сливова за одводњавање, а ради 
нормалног функционисања саобраћаја унутар 
и ван сливова, изграђено је 467 мостова и 
пропуста разних дужина и пречника. Ради 
евакуације сувишних вода из сливова у 
реципијент, изграђене су три црпне станице 
укупног капацитета 9,20 м/с, 19 устава 
разних типова и димензија, као и 8 уливних 
грађевина.
 Површине источно и североисточно 
од града Вршца одликује купиран рељеф и 
представљају обронке Карпатског масива. 
Овде се одводњавање врши гравитационо, 
природним водотоцима. Ови потоци имају 
бујични карактер, те се интервенције на њима 
врше само у екстремним случајевима, мада 
постоји потреба за детаљним уређењем ових 
водотокова.
 Анализирајући степен изграђености 
објеката за одводњавање, закључили би 
да су изграђени објекти примили степен 
функционалности тражен пројектном 
документацијом, али савремена пољопривредна 
производња захтева од система за одводњавање 
перманентно решен водно-ваздушни режим 
земљишта. Овај проблем се почео решавати на 
нашем подручју уградњом хоризонталне цевне 
дренаже, која је урађена на површини од 1.213 ха, 
мада су ефекти непотпуни због непримењивања 
осталих агро-педомелиоративних мера.
 Иако је задовољавајући степен 
изграђености канала за одводњавање, 
функционалност система за одводњавање се 
не постиже у протеклих 15 година, а разлог 
треба тражити у одржавању каналске мреже 
која је примерена економској моћи друштва. 
Услед неодржавања, каналска мрежа губи 
своју функцију, а често се као последица 
јавља раубовање изграђених водопривредних 
објеката. 

 Табела 4.

НАВОДЊАВАЊЕ

 Пољопривредне површине на подручју 
општине Вршац спадају у групу недовољно 
влажних, што значи да се недостатак влаге у 
земљишту, који је у овим климатским условима 
нарочито изражен у летњим месецима, јавља 
не само у сушним већ и у умерено-влажним 
годинама. Наше подручје спада у групу са 
падавинама мањим од 600 мм годишње, с тим 
што је распоред падавина временски врло 
неуједначен. Унутрашњи распоред падавина 
у току године показује да највише кише 
падне у периоду мај-јул, а најмање у периоду 
јануар-март, тако да половина падавина (око 
275 мм) буде у вегетационом и исто толико у 
ванвегетационом периоду.
 Из овога се види да се у просечној 
кишној години, чак и уз идеалан распоред 
падавина, јавља недостатак воде. Дефицит 
влаге на нашим пољопривредним површинама, 
у просеку се креће од 150 до 250 мм годишње.
 Имајући то у виду, средином 70-тих, 
па до почетка 90-тих, приступило се изради 
система за наводњавање на нашој општини. 
Као основно извориште воде за наводњавање 
користи се систем ДТД, а од њега системима 
црпних станица, устава и канала, вода се 
дистрибуира до корисника.
 Садашње стање наводњавања, 
посматрано кроз однос изграђених система 
за наводњавање и укупне површине 
пољопривредног земљишта, не задовољава ни по 
обиму ни по техничкој опремљености. Такође, 
посебан проблем представља нерационално 
искоришћавање постојећих система за 
наводњавање. Напомињемо да инсталисани 
капацитети постоје за 3.335 ха, а да је опреме 
за наводњавање остало на свега 1.780 ха, која 
такође није у потпуности искоришћена.
 Сам развој наводњавања на нашем 
подручју директно је повезан са подршком 
Министарства пољопривреде, водопривреде 
и шумарства, као и самим развојем 
пољопривредне производње овога краја. Ово 
стога што наше подручје располаже значајним 
земљишним фондом погодним за наводњавање, 
с једне стране, као и хидросистемом ДТД који 
представља неисцрпно извориште квалитетне 
воде за наводњавање. 
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 Табела 5. Наводњавање

ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗАМЉИШТА

И МЕЛИОРАЦИЈЕ ЛИВАДА И ПАШЊАКА

 Побољшање квалитета пољопривредног 
земљишта обухвата низ мелиоративних мера и 
мера заштите земљишта:
 - физичке мелиорације подразумевају 
изградњу цевне дренаже, која је на критичним 
локалитетима у нашој општини већ изграђена, 
али постоје још површина на којима је треба 
извести.
 - хемијске мелиорације обухватају 
калцификацију киелих земљишта и ова мера се 

на нашем подручју не спроводи.
 - биолошке мелиорације подразумевају 
уношење стајњака и на тај начин поправљање 
механичких особина и плодности земљишта. 
Ова мера је у директној вези са стањем сточног 
фонда и по обиму не заводољава.
 - мелиорације ливада и пашњака 
нису актуелна мера у нашој опшини и то 
збг непостојања интереса за интензивнијом 
експлоатацијом. Као последица овога јавља се 
разоравање постојећих пашњака и промене 
културе.

 Табела 6. Побољшавање квалитета 
пољопривредног  земљишта и мелиорације 
ливада и пашњака
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