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Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

Скупштина општине Алибунар 

КОМСИИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНА 

ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ И ВИСИНЕ  

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА БЕЗ ПРАВНОГ ОСНОВА 

Број: 320-51/19-04 

Датум: 26. јун 2019. године 

 

 

На основу члана 62. става 5. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник 

РС'', бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018-др.закон), Комисија за 

утврђивање цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини и висине накнаде за 

коришћење без правног основа (у даљем тексту: Комисија), утврдила је цену пољопривредног 

земљишта у државној својини на територији општине Алибунар које је обухваћено Годишњим 

програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине 

Алибунар за 2018. годину за коришћење без правног основа пољопривредног земљишта у 

државној својини донела је: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Одређује се цена коришћења без правног основа пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији општине Алибунар за агроекономску 2018/2019. годину, од 986,61 
еура по хектару.  
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
Комисија за утврђивање цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини и 

висине накнаде за коришћење без правног основа, основана је решењем бр. 020-90/2018-04 од 

31.07.2018. године, имала је задатак да утврди цену за коришћење без правног основа 

пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине Алибунар које је 

обухваћено Годишњим програмо заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 

територији општине Алибунар за 2018. годину. 

Одредбом члана 62. став 5. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да цену за 

коришћење без правног основа представља троструки износ највише постигнуте цене по хектару 
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на територији округа на којој се налази пољопривредно земљиште које се користи без правног 

основа. 

При утврђивању цене за коришћење без правног основа за пољопривредно земљиште у 

државној својини на територији општине Алибунар за агроекономску 2018/2019. годину, 

Комисија је имајући у виду да је највиша цена по хектару на територији округа постигнута на 

територији општине Панчево у износу од 328,87 еура по хектару, утврдила да је тростуки износ за 

пољопривредно земљиште које се користи без правног основа 986,61 еура по хектару. 

Имајући у виду све напред наведено, одређена је цена коришћења без правног основа за 

пољопривредно земљиште у државној својини на територији општине Алибунар као у диспозитиву 

овог закључка. 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

Зоран Стојиљковић, с.р. 
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