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 I ОПШТИ ДЕО            

Страна 

  Увод                                                                                                                                        

  Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама и културама (Таб.1)                                                                                                                                                                                                                           

  Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине по КО (Таб.2)   

  Површине пољопривредног земљишта по класама и културама (Таб.3)   

  Одводњавање, наводњавање и побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације 

ливада и пашњака (Таб.4, Таб.5, Таб 6) 

  

   

 

  

 II ПРОГРАМ РАДОВА НА ЗАШТИТИ И УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА   

  План прихода сопственог учешћа   

  Програм утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта  

  

  

 III ПЛАН КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ   

   

 

  

  Преглед груписаних јавних надметања    

  Збирна табела  

Величина јавних надметања    

Предложени бројеви јавног надметања за коршћење без накнаде                                                     

 

  

Укупна површина  пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена закупом 

или давањем на коришћење без накнаде –разлози изузимања. 

 

 

 

  

     

 

 



ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

I. УВОД 

                 У складу са одредбама члана 60.Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“,бр.62/06,65/08,41/09,112/15 и 

80/17)прописано је да пољопривредним земљиштем у државној својини располаже и управља држава преко Министарства пољопривреде ,шуарства 

и водопривреде и да се користи према Годишњем програму заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта који доноси надлежни орган 

јединице локалне самоуправе уз сагласност Министарства. 

                За потребе израде годишњег програма кроз иформациони систем(апликацију)орган надлежан за вођење јавне евиденције о непокретности  

је обезбедио податке Општинској управи за чију тачност и ажурност одговара. 

              Суштина израде и доношења годишњег програма је да се утврди површина пољопривредног земљишта у државној својини по катастарским 

општинама на територији јединице локалне самоуправе  која се планира за: закуп;бесплатно коришћење;изузимање пољопривредног земљишта чији 

је разлог изузимања Правно и фактичко стање које се разликују-на терену није пољопривредно земљиште и утврђивање програма радова на 

заштити и уређењу пољопривредног земљишта. 

             Према подацима из јавне евиденције у оптини Александровац евидентирано пољопривредно земљиште у државној својини је површина од 

3615.9057 ха ,распређена кроз 51 катастарску општину. 

            Комисија за израду Годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта приликом израде кроз апликацију у којој 

је омогућено да се индетификује свака парцела и утврди фактичко стање на терену преко орто-фото и сателитског снимка. 

           На овај начин Комисија је утврдила да на територији општине Александровац  планира за закуп 367.0957 ха. и план коришћења 

пољопривредног земљишта у државној својини је у штампаном материјалу представљен кроз табелу:Преглед груписаних јавних надметања. 

        Остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде  планирана површина за ову намену је 

98.6456 ха. 

          Комисија је приликом индетификације парцела и утврђивања фактичког стања на терену преко орто-фото и сателитског снимка утврдила да 

пољопривредо земљиште у површини од 3.248,8100 ха није планирано за закуп или давање на коришћење из разлога правно и фактичко стање се 

разликују-на терену није пољопривредно земљиште већ(шуме,објекти,игралишта,гробља,насипи,голети,крш.........).Ова површина је у штампаном 

материјалу представљена кроз табелу:Катастарске парцеле у државној својини које нису обухваћене важећим или планираним закупом или давањем 

на коришћење. 

         У програму радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта од предвиђених мера на уређењу пољопривредног земљишта:Комасација 

пољопривредног земљишта,добровољно груписање парцела,одводњавање пољопривредног земљишта,наводњавање пољопривредног 

земљишта,уређење атарских путева,уређење и опремање противградне службе,уређење и опремање пољочуварске службе,побољшање квалитета 

обрадивог пољопривредног земљишта,мелиорација ливада и пашњака ,Комисија је изабрала меру уређење атарских путева чија предрачунска 

вреднос износи 12.500.000,00  уз обезбеђена средства општинског буџета у износу од 5.000.000,00 и очекивана средства од субвенција у износу од 

7.500.000,00 

 

                 

                                   Територија општине Александровац се састоји од 51 катастарске општине од којих су 22 катастарске општине сврстане у 

подручја под отежаним условима за обављање пољопривредне производње јер се налазе изнад 500 метара надморске висине. 

              Катастарске општине на територији општине Александровац : Александровац, Боботе, Ботурићи, Братићи, Бзенице, Дашница, Доброљубци, 

Доње Злегиње, Доњи Ступањ, Доњи Вратари, Дренча, Гаревина, Горње Злегиње, Г.Ступањ, 



Г.Вратари, Грчак, Јелакци, Кожетин, Козница, Латковац, Лаћислед, Лесеновци,  Лесковица, Мрмош, Новаци, Парчин, Плеш, Плоча, Пуховац, 

Љубинци, Ржаница, Ракља, Ратаје, Рогавчина, Рокци, Руденице, Старц.-Поповци, Стањево, Стрменица,  Стубал, Суботица, Тржац, Трнавци, Тулеш, 

Велика Доња Врбница, Велика Горња Врбница, Веља Глава, Витково, Вражогрнци, Вранштица и Шљивово. 

             Територију општине Александровац је покривена са 11 противградних станица за протвиградну одбрану и све су у функцији, атарски путеви 

углавном су неуређини(земљани и услед падавина долази до урушавања тако да изискује честе поправке са тешком механизацијом због равнања и 

проширења). Стање атарских путева отежава обављање пољопривредне производње,као и реализацију пољопривредних производа.. 

 

             Комисија за израду  годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Александровац 

дана 01.06 2018 објавила је Јавни позив  за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине 

Александровац за 2019.годину, свим правним и физичким лицима ,власницима :Функционалних система за наводњавање и 

одводњавање,рибњака,вишегодишњих засада старијих од три,а млађих од 15 година у роду,винограда старијих од три године ,а млађих од 30 

година ,у роду,функционалних пољопривредних објеката,а који се налази на пољопривредном земљишту у државној својини на територији 

општине Александровац; 

-објеката за узгој и држање животиња,а који се баве узгојем и држањем животиња на територији општине Александровац ,да доставе потребну 

документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Александровац за 

2019 годину ,до 30.октобра 2018.године. 

          По овом јавном позиву није било доспелих захтева. 

 

               Комисија за израду  годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Александровац 

дана 01.06.2018 Објавила јавни позив  за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без 

плаћања накнаде ради израде годишњег програма заштите ,уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине 

Александровац за 2019.годину свим образовним установама чији је оснивач држава и свим установама за послове у области шумарства . 

            По овом јавном позиву поднет је један захтев од стране Средње школе „Свети Тривун“ за површини од 98.6456 ха која је у програму 

приказана у табели Предложени бројеви јавног надметања за коришћење без плаћања накнаде.      


