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286.
На основу члана 64a става 22. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике
Србије“, број 62/2006, 65/2008 - др.закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017), Комисија за спровођење поступка
јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Oпштине
Србобран (у даљем тексту: Комисија), на својој седници одржаној дана 07.12.2017. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
За потребе закључења Вансудског поравнања за коришћење пољопривредног земљиште у државној
својини које је без правног основа обрадио „Вулкангума белт“ ДОО Србобран, ПИБ 101867984, матични број
08757038, Србобран, Врбашка бр.17, кога заступа директор Ковачић Саша, и то дела кат.парцеле бр. 10225
њива 1. класе у површини од 1,7854 ха, која је уписана у лист непокретности бр. 625 КО Србобран, предлаже
се накнада у висини:
агроекономска година

износ у еврима по 1
хектару

Динарска противвредност по средљем
курсу на дан одржавања седнице

2010/2011
2011/2012
2012/2013

489,50
489,50
316,06

58.490,01
58.490,01
37.765,79

При одређивању висине накнаде Комисија се руководила висином постигнутих цена зкупа на јавним
надметањима за наведене агроекономске године према квалитету земљишта – култури и класи.
Парцела број 10225 њива 1. класе која је укупне површине 38,3782 ха, је била предмет издавања у
закуп у површини од 30,0000 хектара.
Овај Закључак се има објавити у „Службеном листу Општине Србобран”.
Комисија за спровођење поступка јавног
надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној
својини на територији општине Србобран
Број: 06-117-1/2017-II
Дана: 07.12.2017. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Владимир Ранков, с.р.

287.
На основу члана 62. став 5. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике
Србије“, број 62/2006, 65/2008 - др.закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017), Комисија за спровођење поступка
јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Општине
Србобран (у даљем тексту: Комисија), на својој седници одржаној дана 07.12.2017. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
За потребе закључења Вансудског поравнања за коришћење пољопривредног земљиште у државној
својини које је без правног основа обрадио „Вулкангума белт“ ДОО Србобран, ПИБ 101867984, матични број
08757038, Србобран, Врбашка бр.17, кога заступа директор Ковачић Саша и то дела кат.парцеле бр. 10225
њива 1. класе у површини од 1,7854 ха, која је уписана у лист непокретности бр. 625 КО Србобран, предлаже
се накнада у висини:
агроекономска година

износ у еврима по 1
хектару

Динарска противвредност по средљем
курсу на дан одржавања седнице

2016/2017

1.676,97

200.379,97

Уколико правно односно физичко лице користи пољопривредно земљиште у државној својини без
правног основа, односно супротно одредбама закона, дужно је да за коришћење тог земљишта плати троструки
износ највише просечне постигнуте цене по хектару на територији округа на коме се налази пољопривредно
земљиште које се користи без правног основа.
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Највиша просечно постигнута цена закупа пољопривредног земљишта по хектару на територији Јужнобачког округа за агроекономску 2016/2017. годину износи динарска противвредност 558,99 евра.
Парцела број 10225 њива 1. класе која је укупне површине 38,3782 ха, је била предмет издавања у
закуп у површини од 30,0000 хектара
Овај Закључак се има објавити у “Службеном листу Општине Србобран”.
Комисија за спровођење поступка јавног
надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној
својини на територији Општине Србобран
Број: 06-117-2/2017-II
Дана: 07.12.2017. године

Р.бр.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Владимир Ранков, с.р.

САДРЖАЈ

Број
стране

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИУВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

286
287

Закључак о висини накнаде за потребе закључивања вансудског поравнања за економске
2010/2011, 2011/2012 и 2012/2013. године
Закључак о висини накнаде за потребе закључивања вансудског поравнања за економску
2016/2017. годину

ИЗДАВАЧ: ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН
Телефон: (021) 730-020; Телефон/Факс: (021) 730-402
Жиро рачун број: 840-144640-89
Адреса: Трг Слободе број 2
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Савков Милорад
www.srbobran.rs
Превод „Службеног листа Општине Србобран“ са српског на мађарски језик врши
„NS PRO group“, Нови Сад, Железничка 4
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