
 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Година XXXIII         Житиште        20.8.2019.             Број 34. 

Излази по потреби                                                           страна  1. 

  

 На основу члана 62.став 5.Закона о пољопривредном земљишту (,,Службени гласник 

РС''број 62/2006, 65/2008-др.закон 41/2009 и 112/2015), Радна група за скидање усева са 

пољопривредног земљишта у јавној својини општине Житиште на седници одржаној 

20.08.2019.године доноси 

З А К Љ У Ч А К  

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ БЕЗ ПРАВНОГ ОСНОВА ЗА АГРОЕКОНОМСКУ 

2018/2019 ГОДИНУ 

 

 

1. Утврђује се висина накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини 

без правног основа за агроекономску 2018/2019. Годину у висини  од 894,03 евра по 

хектару. 

2. Закључак објавити у ,, Службеном листу општине Житиште''. 

 

Образложење 

 

 Правни основ за доношење овог Закључка је члан 62. Став 5. Закона о пољопривредном 

земљишту  којим је одређено да, ако правно односно физичко лице користи пољопривредно 

земљиште у државној својини без правног основа, односно супротно  одредбама овог закона, 

дужно је да за коришћење тог земљишта плати троструки износ  највише  просечне  постигнуте 

цене по хектару  на територији округа на којој се налази  пољопривредно земљиште које се 

користи без правног основа. 

 Обзиром да се општина Житиште налази  на територији Средњобанатског  управног округа 

, утврђено је да највиша просечна постигнута цена по хектару износи 298,01 евро по хектару која 

је постигнута у општини Житиште. 

 Применом  одредбе члана 62. Став 5. Закона о пољопривредном земљишту , утврђено је да 

троструки  износ  највише просечне постигнуте цене по хектару  на територији округа износи 

894,03 евра по хектару. 

 Наведена цена  обрачунаваће се за коришћење пољопривредног земљишта  у државној 

својини без правног основа за агроекономску 2018/2019.годину. 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

РАДНА ГРУПА ЗА СКИДАЊЕ УСЕВА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 
1. Закључак о утврђивању висине накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини без правног основа за агроекономску 2018/2019 годину ........................1. 

 

 

Закључак о утврђивању висине накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној 

својини без правног основа за агроекономску 2018/2019 годину 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 30. Закона о јавном 

информисању и медијима („Службени гласник Р. Србије“ 83/2014, 58/2015 и 12/2016) не сматра се 

јавним гласилом, те се сходно наведеној одредби не налази се у Регистру јавних гласила. Издавач: 

Општинска управа Житиште, Цара Душана 15. 

Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац 

Службени лист Општине Житиште излази по потреби 


