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Б Е Ч Е Ј 

На основу одредбе из члана 62. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике 
Србије". број 62/06, 65/08 - др. закон, 41/09,112/2015,80/2017 и 95/2018 - др. закон), члана 2. Одлукe о 
одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини (“Службени лист општине Бечеј”, број 11/2009), Председник општине Бечеј, доноси: 

 
ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА БЕСПРАВНО КОРИШЋЕЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

Утврђује се висина накнаде за бесправно коришћење пољопривредног земљишта у државној својини 
која ће сe користити у поступку израде вансудских поравнања за доле наведeнe агроекономске године: 

За агроекономску 2010/2011 годину: 100,46 евра/ха, што по средњем курсу Народне банке Србије на 
дан  24.12.2021. године када је донета Одлука износи 11.812,60 динара/ха; 

За агроекономску 2011/2012 годину: 171,91 евра /ха, што по средњем курсу Народне банке Србије на 
дан 24.12.2021. године када је донета Одлука износи 20.214,05 динара/ха; 

За агроекономску 2012/2013 годину: 358,65 евра /ха, што но средњем курсу Народне банкe Србије на 
дан 24.12.2021. године када је донета Одлука износи 42.171,90 динара/ха; 

За агроекономску 2013/2014 годину: 315,47 евра /ха, што по средњем курсу Народие банке Србије на 
дан 24.12.2021. године када је донета  Одлука износи 37.094,57 динара/ха; 

За агроекономску 2014/2015 годину: 322,37 евра /ха, што по средњем курсу Народне банке Србије на 
дан 24.12.2021. године када је донета Одлука износи 37.905,91 динара/ха; 

За агроекономску 2015/2016 годину: 1.422,96 евра/ха, што по средњем курсу Народне банке Србије на 
дан 24.12.2021. године када је донета Одлука износи 167.318,89 динара/ха; 

За агроекономску 2016/2017 годину: 1.676,97 евра/ха, што по средњем курсу Народне банке Србије на 
дан 24.12.2021. године када је донета Одлука износи 197.186,69 динара/ха; 

За агроекономску 2017/2018 годину: 1.395,12 евра /ха, што по средњем курсу Народне банке Србије на 
дан 24.12.2021. године када је донета Одлука износи 164.045,32 динара/ха; 

За агроекономску 2018/2019 годину: 1.470,39 евра /ха, што по средњем курсу Народне банке Србије на 
дан 24.12.2021. године када је донета Одлука износи 172.895,96 динара/ха; 

За агроекономску 2019/2020 годину: 1.032,93 евра /ха, што по средњем курсу Народне банке Србије на 
дан 24.12.2021. године када је донета Одлука износи 121.457,18 динара/ха; 

За агроекономску 2020/2021 годину: 1.293,42 евра /ха, што по средњем курсу Народне банке Србије на 
дан 24.12.2021. године када је донета Одлука износи 152.086,92 динара/ха; 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 

За бесправно коришћење пољопривредног земљишта у државној својини током агроекономских година 
2010/2011, 2012/2013 и 2013/2014 године, накнада је утврђeна на бази просечно постигнуте цене 
закупа на подручју општине Бечеј, за 2011/2012 и 2014/2015 годину накнада је утврђeна на бази 
просечно постигнуте цене закупа на подручју јужнобачког округа, док је за агроекономске године 
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021. године накнада утврђена у складу 
са одредбом члана 62. Закона о пољопривредном земљишту који предвиђа да  почев од агроекономске 
године 2015/2016, правно односно физичко лице које користи пољопривредно земљиште у државној 
својини без правног основа, односно супротно одредбама овог закона, плаћа накнаду за коришћење тог 
земљишта у висини троструког износа иајвише просечне постигнуте цене по хектару на територији 
округа на којој се налази пољопривредно земљиште. 

Ову одлуку објавити  на огласној табли и сајту општине Бечеј. 

Поука о правном средству: Против ове Одлуке може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату 
надлежном за послове пољопривреде у року од 15 дана од дана доношења одлуке. 
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