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Р е п у б л и к а  С р б и ј а
Аутономна покрајина Војводина
Скупштина општине СЕНТА
Комисија за утврђивање цена  за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
Број: 320-10/2020-II
Датум: 18.02.2020. године

На  основу  члана  64a  става  22.  и  члана  64  став  6.  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),
Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на
територији општине СЕНТА (у даљем тексту:Комисија), утврдила је почетну цену пољопривредног
земљишта  у  државној  својини  на  територији  општине  СЕНТА које  је  обухваћено  Годишњим
програмом заштите,  уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине
СЕНТА за 2019. годину за давање у закуп донела је : 

ЗАКЉУЧАК

Одређују се почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на
територији општине  СЕНТА у другом кругу за укупно 174 јавних надметања, која су
обухваћена Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији  општине СЕНТА за 2019. годину и планираних за давање у закуп
по класама и културама, и то:

Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државноj

својини на територији општине СЕНТА је на основу табеле из тачке 1. утврдила почетне цене
за свако јавно надметање које је предмет Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у
закуп пољопривредног земљиштау државној својини на територији општине  СЕНТА у
другом кругу, односно за укупно 174 јавних надметања обухваћених Годишњим програмом
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине СЕНТА
за 2019. годину.

Култура Класа Цена ЕУР Цена РСД
ЊИВА 1 186,69 21.946,92
ЊИВА 2 169,88 19.971,24
ЊИВА 3 151,21 17.776,90
ЊИВА 4 134,41 15.801,92
ЊИВА 5 117,61 13.826,24
ЊИВА 6 95,21 11.193,17

ЛИВАДА 1 56,01 6.584,42
ЛИВАДА 2 50,96 5.991,23
ЛИВАДА 3 45,36 5.333,14
ЛИВАДА 4 40,32 4.740,64

ПАШЊАК 1 37,33 4.389,38
ПАШЊАК 2 33,97 3.994,38
ПАШЊАК 3 30,24 3.555,66
ПАШЊАК 4 26,88 3.160,66
ПАШЊАК 5 23,52 2.764,96
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О б р а з л о ж е њ е

Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
на територији општине СЕНТА, образована Решењем Скупштина општине број 020-6/2019-I од
28.02.2019. године, имала је задатак да утврди почетну цену за закуп за свако јавно надметање по
катастарским општинама на територији  општине СЕНТА, које је обухваћено Годишњим програмом
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине СЕНТА за 2019.
годину.  Одредбом члана  64a  став  22.  Закона  о  пољопривредном земљишту прописано је  да  је
просечно постигнута цена на последњем одржаном јавном надметању за пољопривредно земљиште у
државној својини које је дато у закуп на територији јединице локалне самоуправе, а ако у јединици
локалне самоуправе није било јавног надметања у претходној години, просечна постигнута цена
пољопривредног земљишта у државној својини свих граничних јединица локалне самоуправе.
      При утврђивању почетних цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини,
имајући у виду наведену законску одредбу, како је Општина СЕНТА имала јавно надметање за
претходну агроекономску годину, просечна постигнута цена на основу тога износи 75,61 евра по
хектару, односно 8.888,57 динара по хектару. 

       Одредбом члана 64.став 6. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да почетна цена
закупа земљишта у првом кругу не може бити нижа од 80% просечно постигнуте цене закупа по
хектару, односно у другом кругу не може бити нижа од 60% просечно постигнуте цене закупа по
хектару.
       Комисија је у складу са наведеном законском одредбом, утврдила почетну цену у другом кругу у
износу од 60% од проcечно постигнуте цене која износи 8.888,57 динара по хектару а која одговара
квалитету ливада 3. класе, на основу које су обрачунате почетне цене за све остале културе и класе,
односно за сва јавна надметања  у другом кругу која су планирана за давање у закуп Годишњим
програмом заштите,  уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине
СЕНТА за 2019. годину. 

Имајући у виду све напред наведено, одређене су почетне цене за сва јавна надметања као у
диспозитиву овог закључка.

ПРЕДСЕДНИK КОМИСИЈЕ
        Јожеф Молнар Чикош

________________________
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На основу члана 61. и 69. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 
68/2015, др. Закон, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и вези са 
Одлуке буџета општине Сента за 2020. годину („Службени лист општине Сента“, бр. 
22/2019) и члана 61. Статута општине Сента („Службени лист општине Сента“ бр. 
04/2019), Председник општине дана 05. фебруара 2020. године доноси следеће 

Р Е Ш Е Њ Е 
о повећању апропријације 

I 
На основу Решења о преносу средстава повећава се апропријација у разделу 5. 

Општинске управе Сента- Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна 
инфраструктура- Пројекат 0701-03 Увођење система видеонадзора на раскрсници 
државног пута 2а реда број 105 и државног пута 26 реда број 303, Торњош, Функција 451, 
извор финансирања 07- Трансфере од других нивоа власти, позиција 127/1, економска 
класификација 512- Машине и опрема повећава се са износом од 1.100.000,00 динара. 

II 
Сходно Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015, др. Закон, 
103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) Капитални наменски трансфери, у 
ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина (конто: 733252) повећава се са 
износом од 1.100.000,00 динара. 

      III 
Новчана средства из члана I овог Решења, су наменског карактера и употребиће се 

са решењем предвиђене намене. 

 IV 
О реализацији овог решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске 

управе општине Сента. 

  V 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Сента“. 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општине Сента 
Председник Општине 
Број: 400- 8/2020-II 
Дана: 05. фебруара 2020. године 
Сентa Председник општине Сента 

Рудолф Цегледи дипл. Грађ.c.p. 
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32. 
ЗАКЉУЧАК О ОДРЕЂИВАЊУ ПОЧЕТНЕ ЦЕНЕ ЗАКУПА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА У ДРУГОМ КРУГУ 
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33. РЕШЕЊЕ О ПОВЕЋАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 329 
 
 
 
 

ИЗДАВАЧ: 
Одељење за скупштинске  и  извршне  послове,  Сента,   
Главни трг бр. 1. Тел. 024/655-444  

ОДГОВОРНИ 
УРЕДНИК: Игор Стојков, дипл. правник, секретар Скупштине општине Сента 
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