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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА АРИЉЕ 
-Koмисија за одређивање цене закупа 
 пољопривредног земљишта у државној својини  
и спровођењe поступка јавног надметања  
за давање у закуп пољопривредног 
 земљишта у државној својини 
 на територији општине Ариље- 
01 број 320-31/20 
29.01.2021. године 

А Р И Љ Е 
 
 

На основу одредби члана 62. став 5. Закона о пољопривредном земљишту 
(„Службени гласник РС“ број 62/06, 65/08-др. закон и 41/09 , 112/15, 80/17 и 95/18), Комисија 
за одређивање цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини и спровођењe 
поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији општине Ариље, на седници од 29.01.2021. године, доноси 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
 

О утврђивању висине накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у 
државној својини без правног основа  

 
 

I  Утврђују се висине накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној 
својини без правног основа за агроекономске године од 1. до 10. као у табели: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Закључак објавити у Службеном гласнику општине Ариље. 
 
 
 
 
 

Редни 
број 

Година Цена за вансудско 
поравнање у еврима по 

хектару 

Цена за вансудско 
поравнање у динарима 

по хектару 

1. 2019/20 608,55 71.547,7103 

2. 2018/19 111,57 13.117,3742 

3. 2017/18 94,50 11.110,4406 

4. 2016/17 90,30 10.616,6432 

5. 2015/16 495,63 58.271,6156 

6. 2014/15 300,00 35.271,24 

7. 2013/14 53,16 6.250,0637 

8. 2012/13 53,16 6.250,0637 

9. 2011/12 54,78 6.440,5284 

10. 2010/11 54,78 6.440,5284 
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О б р а з л о ж е њ е 
 
 

На основу одредби члана 62. став 5. Закона о пољопривредном земљишту, 
одређено је 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. 

Од агроекономске године 2010/2011 до агроекономске године 2014/2015 
јединична накнада је одређивана на основу просечне цене закупа   у општини Ариље.  

Од агроекономске године 2015/16 цена до агроекономске године 2019/2020 
јединична накнада је одређена на основу одредбе члана 62.  став 5. Закона о 
пољопривредном земљишту. 

У консултацији са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
Управом за пољопривредно земљиште, прибављене су јединичне накнаде по 
агроекономским годинама. 

Наведене јединичне накнаде обрачунаваће се за коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини без правног основа за агроекономске године приказане 
у табели од 1. до 10. у ставу I  овог закључка. 
 
 
Доставити: 
 
1. Комисији за израду предлога 
 Годишњег програма 

2. Архиви     

 
         Председник  комисије  

          Радојко Крчевинац с.р. 
                                                                                                                


