
На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту („Службени 

гласник РС“, бр 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/2015, 80/17, 95/2018-др.закон), чл. 

57. став 1 тачка 11. и 128. став 3. Статута града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'' број 17/20-пречишћен текст), и сагласности Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-10803/2021-14 од 26.11.2021. 

године, Градско веће града Зрењанина на седници одржаној _______________. 

године, доноси: 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

1. ДОНОСИ СЕ Годишњи програм заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта за 2021. годину. 

 

 

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ: 

 

- Одељењу за привреду-Одсеку за пољопривреду и рурални развој. 

- Служби  Скупштине, Градоначелника и Градског већа  

- Комисији за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта у Граду Зрењанину за 2021. годину, 

- Архиви 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Број:  

Дана:  

З Р Е Њ А Н И Н 

 

 

 

         ПРЕДСЕДНИК  

       ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                    Симо Салапура 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  О б р а з л о ж е њ е  

 

                                    

     Чланом 60. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр 

62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/2015, 20/17, 95/2018-др.закон) прописано је да  

пољопривредним земљиштем у државној својини располаже и управља држава 

преко Министарства и да се користи према годишњем програму заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта који доноси надлежан орган јединице 

локалне самоуправе по претходно прибављеном мишљењу комисије коју образује 

председник општине, односно градоначелник, уз сагласност Министарства. 

    Чланом 57. став 1 тачка 11. Статута  (''Службени лист града Зрењанина'' број 

17/20-пречишћен текст), прописано је да Градско веће  доноси годишњи програм 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, а чланом 128. став 3. да 

Градско веће доноси правилнике, пословнике, наредбе, упутства, решења, закључке, 

предлоге и препоруке, а изузетно доноси одлуке и друге акте када је за то овлашћено 

законом или Статутом.  

      Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде дало је сагласност  број 

320-11-10803/2021-14 од 26.11.2021. године на Предлог годишњег програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2021. годину, број IV-08-01-

320-2-73/2021 од 26.11.2021. године. 

   Програмом је предвиђено давање у закуп 14.135,2839ха државног пољопривредног 

земљишта подељеног у 1018 лицитационих група. Такође по основу права пречег 

закупа, по основу власништва над инфраструктуром, остварила су права пет правних 

лица са површином 1.699,1162ха. Право пречег закупа остварилу су и држаоци 

домаћих животиња, њих укупно 189, са понуђеном површином 4.883,4942ха. На 

бесплатнио коришћење право је остварило 5 корисника са површином 370,3148ха.   

   На основу изнетог, предлаже се Градском већу града Зрењанина да донесе 

Закључак у датом тексту. 

 

Обрадиo: 

 Милош Ковачевић 

 

                                                                                                                 

 

 

В.Д. НАЧЕЛНИК  

ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
Милош Королија 
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            РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
  ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 
 Управа за пољопривредно земљиште
             Београд, Грачаничка 8
           Број:  320-11-10803/2021-14
           Датум:  26.11.2021. године
 
 

ГРАД ЗРЕЊАНИН
Градска управa

 
 

23000 Зрењанин
 Трг слободе 10 

  
Предмет: : Захтев за давање сагласности на Предлог годишњег програма заштите, уређења и

коришћења пољопривредног земљишта за подручје града ЗРЕЊАНИН  
Поводом вашег захтева за давање сагласности на Предлог годишњег програма заштите, уређења

и коришћења пољопривредног земљишта за подручје града ЗРЕЊАНИН за 2021. годину број IV-08-
01-320-2-73/2021 од 26.11.2021. године, који сте доставили Министарству пољопривреде, шумарства
и водопривреде на сагласност дана 26.11.2021. године, обавештавамо вас следеће:
       Чланом 60. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др.
закон,  41/09,  112/15,  80/17 и 95/18– др.  закон) прописано је  да пољопривредним земљиштем у
државној  својини  располаже  и  управља  држава  преко  Министарства  и  да  се  користи  према
годишњем  програму  заштите,  уређења  и  коришћења  пољопривредног  земљишта  који  доноси
надлежни орган јединице локалне самоуправе по претходно прибављеном мишљењу комисије коју
образује председник општине, односно градоначелник, уз сагласност Министарства .
       С обзиром на напред наведно, утврђено је да су испуњени услови прописани законом, те у
складу са чланом 60. став 4. Закона о пољопривредном земљишту, Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде даје сагласност на Предлог годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта за подручје града ЗРЕЊАНИН за 2021. годину. 
      У  складу  са  одредбама  члана  60.  Закона,  за  потребе  израде  годишњег  програма  кроз
информациони систем, орган надлежан за вођење јавне евиденције о непокретности вам је обезбедио
податке за чију тачност и ажурност одговара, а које не можете користити у друге сврхе, односно
умножавати, објављивати и дистрибуирати другим правним и физичким лицима.  

                                                                                                         По овлашћењу Министра
                                                                                                бр. 119-01-4/13/2020-09 од 28.10.2020.  

 
                                                                                                              в.д. Директора
 
                                                                                                                Бранко Лакић 



 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, 

УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА  

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  

ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

Новембар 2021. ГОДИНA 


