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На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (“ Службени 
гласник Републике Србије “, број 62/06, 65/08, 41/09 и 112/2015) и  члана 26. тачка 5, члана 
121. став 1. и 2. Статута града Краљева (“Службени лист града Краљева“ брoj 15/13-
пречишћен текст) и Сагласности Министарства  пољопривреде и заштите животне средине 
број 320-11-02365/2016-14 од 16.03.2016. године, Скупштина града Краљева доноси 
 
 

 Г О Д И Ш Њ И   П Р О Г Р А М 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

на територији града Краљева за 2016. годину 
 
 
 
 Овај Програм даје преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским 
општинама, површина пољопривредног земљишта по облицима својине, по класама и 
културама, анализу стања земљишта и уређења пољопривредног земљишта,  радове на 
заштити и уређењу пољопривредног земљишта и План коришћења  пољопривредног 
земљишта у својини Републике Србије.  
 Пољопривредно земљиште, као добро од општег интереса, јесте земљиште које се 
користи за пољопривредну производњу и земљиште које је одговарајућим планским актом 
намењено за пољопривредну производњу. 
 Саставни делови Годишњег програма, у складу са Упутством Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде су: Општи део, Програм радова на заштити и 
уређењу пољопривредног земљишта и План  коришћења пољопривредног земљишта у 
државној својини. 
           Општи део садржи увод-текстуални део града Краљева и податке у којима су 
приказане пољопривредне површине на територији града Краљева по катастарским 
општинама и културама (Табела 1), по облицима својине по катастарским општинама 
(Табела 2),по класама и културама (Табела 3), одводњавање (Табела 4), наводњавање 
(Табела 5), побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и 
пашњака(Табела 6) и кориснике пољопривредног земљишта у државној својини (Табела 7). 
           У делу II Програма радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта 
приказани су подаци о планираним приходима сопственог учешћа (Табела 8), Програм 
утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта на 
територији Града Краљева (Табела 9), Годишњи програм не садржи следеће обрасце: 
Извештај о утрошеним средствима у 2015. години на територији града Краљева (Табела 9 
б), Извештај о уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији града Краљева по Програму 2014 године (Табела 10 а), Извештај о уговорима о 
закупу пољопривредног земљишта у државној својини  на територији града Краљева по 
Програму 2015. године (Табела 10 б), (Табела 5а) Пољопривредне културе земљишта у 
државној својини груписано по катастарским парцелама.  
           У делу Плана коришћења пољопривредног земљишта у државној својини приказани 
су подаци о пољопривредном земљишту у државној својини које се даје на коришћење без 
плаћања накнаде (Табела 12), подаци о укупној површини пољопривредног земљишта у 
државној својини  на територији града Краљева, подаци о планираним површинама за 
давање у закуп у 2016. години, најмања, највећа и просечна површина за надметање и 
планирани број надметања (Табела 16), као и подаци о величинама јавних надметања и 
аграрна структура Града Краљева (Табела 17). 
 
          Годишњим програмом предложене су планиране површине пољопривредног 
земљишта у државној својини за давање у закуп у укупној површини од 10117,3178 
хектара. 



 
 

 

 
          У 2015. години према службеној евиденцији  Градске управе, одељења  надлежног за 
послове пољопривреде поднет је један захтев за коришћење пољопривредног земљишта 
без плаћања накнаде и то од стране Пољопривредно-хемијске школе “ Др Ђорђе Радић “ 
из Краљева и Окружног затвора Краљево, а за остваривање права пречег закупа (на 
основу инфраструктуре и сточарства)  по Годишњем програму за 2016. годину, поднетих 
захтева није било. 
 
 

 

               

ПРЕГЛЕД АТАРСКИХ ПУТЕВА ИЗ  ДЕЛА II ЧИЈЕ СЕ УРЕЂЕЊЕ ПЛАНИРА 

Ред. Назив атарског пута Дужина Ширина Износ 

број   у м у м   

1 
Атарски пут у игралиште- 
Ћирићки брод у Мат. пољу 1500,00 3,00 810.000,00 

2 
Атарски пут у Готовачком пољу 
од Савућа до узбрдице (куће) 900,00 3,00 486.000,00 

  УКУПНО: 2.400,00  1.296.000,00 
 
 

Извор: Предлог ЈП "Дирекције за планирање и изградњу" града Краљева  
            од 17.02.2016.године. 
                 
 

Комисија за израду Предлога годишњег Програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији града Краљева за 2016. годину коју је образовао 
градоначелник града Краљева Решењем број: 011-26/2014-III од 10.03.2014. године и 
Решењем број: 011-160/2014-III од 03.09.2014.године користила је податке из јавне 
евиденције о непокретностима и за тачност података одговара под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу. 
 
 

            Председник..........................................Дејан Вукомановић, дипл. инж. пољоп. 
            Заменик председника.........................Бранимир Петровић, дипл. инж. геодезије. 
            Члан.................................................    Александар Катанић, дипл. инж. пољоп. 
            Члан.................................................... Здравко Максимовић, дипл. инж.рударства  
            Члан.....................................................Зоран Сремчевић, дипл инж. пољопр. и 
            ЧланN..................................................Зоран Радосављевић, дипл. правник  
 
 
Овај Програм ће се објавити на интернет страници града Краљева 
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