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  На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст), члана 110. став 1. Пословника 

Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) Градско 

веће града Зрењанина је дана 17.12.2020. године утврдило Предлог Одлуке о измени 

Одлуке о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини 

број 06-148-4/17-I од 16. новембра 2017. године са изменом Одлуке број 06-151-

11/17-I од 30. новембра 2017. године и изменом Одлуке број 06-116-88/18-I од 20. 

децембра 2018. године, на исти нема примедби и упућује га Скупштини града 

Зрењанина на разматрање и доношење.                                     

 

 

 За известиоца по овој тачки одређује се Стојан Краљ.                          
 

 

 

       

  ПРЕДСЕДНИК 

                  ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                 Симо Салапура 

 

 

 

ЈХ/ 



 

 

На основу члана 64а став 4. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени 

гласник РС'', бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/09, 80/17 и 95/18-др.закон), члана 

15. став 4. Уредбе о условима, начину и поступку за остваривање права првенства 

закупа, критеријумима за утврђивање висине закупнине за право првенства закупа, 

као и документацији која се доставља уз захтев за остваривање права првенства 

закупа (''Службени гласник РС'', број 30/18), Одлуке Комисије за давање 

сагласности на инвестициони план уз предлог мера за реализацију закупа у 

поступку остваривања права првенства закупа пољопривредног земљишта број 

06-00-00038/30/2020-14 од 7. августа 2020. године и чл 36. и 128. став 1. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћен текст), 

Скупштина града Зрењанина на седници одржаној ________________ 2020. године 

донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРАВУ ПРВЕНСТВА ЗАКУПА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

број 06-148-4/17-I од 16. новембра 2017. године са изменом Одлуке број 

06-151-11/17-I од 30. новембра 2017. године и изменом Одлуке број 

06-116-88/18-I од 20. децембра 2018. године 

 

 

1. У Одлуци о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној 

својини број 06-148-4/17-I од 16. новембра 2017. године са изменом Одлуке број 

06-151-11/17-I од 30. новембра 2017. године и изменом Одлуке број 06-116-88/18-I 

од 20. децембра 2018. године, у тачки 1. године: ''2018/2019'' замењују се годинама: 

''2020/2021'', а године: ''2047/2048'' замењују се годинама: ''2049/2050''. 

2. У свему осталом Одлука о праву првенства закупа пољопривредног 

земљишта у државној својини број 06-148-4/17-I од 16. новембра 2017. године са 

изменом Одлуке број 06-151-11/17-I од 30. новембра 2017. године и изменом 

Одлуке број 06-116-88/18-I од 20. децембра 2018. године остаје непромењена. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 64а став 4. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник 

РС'', бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/09, 80/17 и 95/18-др.закон), прописано је 

да je одлуку о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 

надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан да донесе најкасније до 1. јуна 

текуће године, уз сагласност Министарства. Чланом 15. став 4. Уредбе о условима, 

начину и поступку за остваривање права првенства закупа, критеријумима за 

утврђивање висине закупнине за право првенства закупа, као и документацији која 

се доставља уз захтев за остваривање права првенства закупа (''Службени гласник 

РС'', број 30/18) одређено је да одлуку о праву првенства закупа пољопривредног 

земљишта у државној својини доноси скупштина јединице локалне самоуправе у 

року од 30 дана од дана пријема доказа из става 3. овог члана. Чланом 36. Статута 

града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина, број 17/20-пречишћен текст) 



 

 

прописана је да надлежност Скупштине града, а чланом 128. став 1. да Скупштина 

града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и 

упутства. 

Комисија за давање сагласности на инвестициони план уз предлог мера за 

реализацију закупа у поступку остваривања права првенства закупа 

пољопривредног земљишта је дана 7. августа 2020. године донела Одлуку о давању 

сагласности на инвестициони план број 06-00-00038/30/2020-14 од 7. августа 2020. 

године на основу дописа DOO FARMER 023 V&M из Зрењанина којим je 

обавештeна Комисија да због реалних околности није потписан уговор о 

дугорочном закупу земљишта нити је инвеститору омогућен улазак у посед 

опредељеног државног земљишта по основу раније донетих одлука о давању 

сагласности. Узевши у обзир све објективне околности због којих инвеститор није 

имао услове да спроведе улагања према раније дефинисаним плановима, Комисија 

је прихватила нову кориговану динамику која би требала бити имплементирана у 

наредне две агроекономске године, односно у 2020/2021 и 2021/2022. Из наведених 

разлога, приступа се измени Одлуке о праву првенства закупа пољопривредног 

земљишта у државној својини тако што се мења временски период закупа од 30 

година, и то од 2020/2021 до 2049/2050, уместо од 2018/2019 до 2047/2048. 

На основу свега напред наведеног, Скупштина града Зрењанина донела је 

одлуку као у диспозитиву. 

 

Одлуку доставити: 

- Кориснику, 

- Архиви, 

- Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде. 
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З Р Е Њ А Н И Н 

 

 

 

                           ПРЕДСЕДНИК 
                   СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                 Чедомир Јањић 

 


