СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Година и број: 39/2019

14.јун 2019. године
Сремски Карловци

Примерак: 40,00 дин.

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени
гласник Републике Србије“, број 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 –
др. закон) и члана 44. став 1. тачка 29. Статута општине Сремски Карловци
(„Службени лист општинe Сремски Карловци“, бр. 7/19), а уз сагласност Министарства
пољопривреде, водопривреде и шумарства, број: 320-11-4363/2019-14 од 27.05.2019.
године, Скупштина општине Сремски Карловци, на својој 30. седници одржаној
14.јуна 2019. године, доноси

Годишњи програм
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у
општини Сремски Карловци
1.ОПШТИ ДЕО
1.1.Увод
Сремски Карловци су најмања општина у Војводини и налазе се на североисточним падинама Фрушке горе, а само место се налази на десној обали
Дунава.Укупна површина општине је 50,54 км2 и она се простире унутар једне
катастарске општине. На северу, западу и истоку се граничи са општином Нови Сад а
на југу са општинама Ириг и Инђија. Територију општине пресеца река Дунав при
чему се значајан део територије општине налази у склопу специјалног резервата
природе Ковиљско-Петроварадинског рита. Национални парк“Фрушка гора“ такође
заузима значајну површину територије општине.
1.2.Земљишни услови
У табели 1. наведени подаци су статистички подаци о и они доста одступају од
стварног стања на терену. Наиме, површине које су тренутно под одређеним усевима и
засадима су следеће:
1.Ратарски и повртарски усеви – око 500 ха
2.Виногради – око 150 ха
3.Воћњаци – око 130 ха
Површине у износу од око 1500 ха су под ливадама и пашњацима.То је из разлога
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што ови терени нису повољни за гајење ратарских усева, због рељефа и квалитета
земљишта.Велика улагања потребна за подизање нових засада винограда и воћњака су
такође разлог зашто су велике површине необрађене.
Рељеф на територији опшштине Сремски Карловци је комбинованог типа,
равничарског и брдског карактера.Надморска висина се креће у границама од 74,7 м
(обала Дунава) – 417 (Стражилово).С обзиром да се на бројним парцелама јавља велик
нагиб, ту се може говорити о одређеном утицају ерозије и као њена последица веће или
мање одношење хранљивих материја.
На педолошкој карти коју је приредила група аутора (В. Нејгебауер, Б. Живковић,
Ђ. Танасијевић и Н. Миљковић), може се запазити да су у атару Сремских Карловаца
присутни следећи типови земљишта: 1.Парарендзина на лесу; 2.Гајњача; 3.Чернозем
карбонатни; 4.Алувијално забарено земљиште и 5.Гајњача лесивирана
1.3.Климатски услови
Клима на територији општине Сремски Карловци је као и у осталом у целој
Војводини умерено-континентална.Средња годишња температура је 11,5 о С. Просечна
годишња количина падавина износи 600- 660 мм/м2 што је приближно једнако
просечној количини талога за Војводину која износи 601 мм. Од укупне количине више
од 50% падне у периоду од априла до октобра.Просечна релативна влажност ваздуха у
току године се креће око 75%. Од ветрова је најзаступљенији југоисточни ветар или
кошава.
Списак прилога:
Табела 1. Парцеле у јавном надметању
Табела 2. Бесплатни корисници
Табела 8. Изузете парцеле
Табела 9. Намена улагања
Табела 10. План Прихода
Верификована листа за бесплатно коришћење са потписима чланова Комисије
за израду годишњег програма
7. Мишљење Комисије за давање мишљења на годишњи програм
8. Изјава чланова Комисије за израду годишњег програма
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oбразложење
I ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за доношење годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта садржан је у члану 60. став 2. Закона о пољопривредном
земљишту („Сл. Гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18),
којим је регулисано да се пољопривредно земљиште у државној својини користи према
годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта (у
даљем тексту: Програм) који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе.
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Члан 44. став 1. тачка 29. Статута („Сл. лист општине Сремски Карловци“, бр. 7/19)
прописује надлежност Скупштине општине да доноси годишњи програм заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта.
.
II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Комисија надлежна за израду предлога Програма је исти доставила на оцену
Комисији из члана 60. став 3. горе наведеног Закона, а по добијеном позитивном
мишљењу комисије предлог је упућен у Министарство пољопривреде заштите животне
средине ради добијања сагласности. Министарство је дало сагласност на предлог
програма те се исти упућује у даљу скупштинску процедуру.
За доношење Програма није потребно ангажовање буџетских средстава.
Овај програм објавити у „Службеном листу Општине Сремски
Карловци“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Број: 320-11/2019-I/1
Дана: 14.јуна 2019. године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДЕНИК
Радмила Букарица с.р.
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