На основу члана 20. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (,,Сл.гласник
РС'',бр.129/07), члана 60. став 2,3, и 4. Закона о пољопривредном земљишту (,,Сл.гласник
РС'',бр.62/06,65/08,41/09) и члана 21. став1. тачка 20. Статута општине Пирот (,,Сл.лист града
Ниша'', бр.11/08, 44/12), по прибављеном решењу о давању сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде бр.320-11-2543/2014-14 од 25.04.2014. године и
прибављеном позитивном мишљењу Комисије за давање мишљења на предлог годишњег
Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине
Пирот, Скупштина општине Пирот, на седници 30.04.2014. године донела је

ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
ОПШТИНЕ ПИРОТ ЗА 2014. ГОДИНУ

I
ОПШТИ ДЕО
Општина Пирот се налази у југоисточном делу Србије у истоименој котлини и назива
се још и “Источна капија Европе".
Општина Пирот се граничи:
- са општином Димитровград на југоистоку,
- са општином Бабушница на југозападу,
- опсшином Бела Паланка на северозападу,
- на северу са општином Књажевац и
- на североистоку са Републиком Бугарском.
Површина на којој се простире територија општине Пирот износи 1232 км2. По
површини територије се налази на трећем месту у Србији, јер су једино општине Краљево и
Зрењанин веће .
Средиште општине се налази на надморској висини од 368 метара, а минимална
надморска висина је 363 метра. Годишња средња темпратура износи 11.8 Ц, а средња
количина падавина је око 500 милилитара по метру квадратном.
Ако посматрамо конфигурацију општине уочавамо три реона: планински који је и
најзаступљенији са 40 % учешћа; затим следе брдски и равничарски са по 30 % учешћа.
Што се тиче природних ресурса шуме, ливаде и пашњаци заузимају знатно већа
пространства од обрадивог земљишта..
Општина Пирот ( седамдесет четири катастарских општина располаже са укупно
68219 ха 62 а и 09 м2 пољопривредног земљишта.
а) Уређење пољопривредног земљишта
Комасација пољопривредног земљишта спроведена је у 9 од 74 катастарских општина
на територији општине Пирот и то КО Пирот-в.в, КО Понор, КО Расница, КО Мали Суводол,
КО Костур, КО Гњилан, КО Велики Суводол, КО Блато и КО Барје Чифлик у укупној
површини 3221 ха.У току је поступак комасације за део катастарских општина Бериловац и
Извор у укупној површини од 324,3836ха док је преостало да се у наредном временском
периоду уради комасација и у преосталим катастарским општинама равничарског подручја

општине Пирот.
Каналска мрежа на територији општине пирот за наводњавање никада није рађена,
док су канали за одводњавање углавном ван функције ( запрложени и затрпани ) те из тог
разлога долази до плављења пољопривредног земљишта што је нарочито изражено у
периодима високог нивоа подземних вода и велике количине атмосферских падавина. Због
тога је неопходно изградити систем за наводњавање пиротског поља, а целокупну каналску
одводну мрежу вратити у функцију, изградити недостајуће канале и редовно их чистити.
Пољски путеви су знатној мери оштећени и у великом делу оштећени и уништени (
преорани и сл.), односно узурпирани од стране власника и корисника пољопривредног
земљишта.С обзиром на тренутно постојеће стање потребно је уложити знатна средства за
изградњу, уређење и одржавање пољских путева.
б) Заштита пољпривредног земљишта
Тренутно стање заштите пољопривредног земљишта захтева пре свега предузимање
мера на плану подизања и гајења пољозаштитних појасева, с обзиром да их практично и
нема.
Потребно је онемогућити сечу преосталих шума и шумских засада. Такође, потребно
је спречити коришћење пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, сем у законом
дозвољеним случајевима.
д) Пољопривредно земљиште у државној својини које се даје у закуп јавним
надметањем
Списак катастарских парцела по катастарким општинама и потесима, са бројевима
катастарских парцела и површинама је саставни део овог Програма.
Овај Програм објавити у "Службеном листу" града Ниша.
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