
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ  

ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА 

 

Уставни основ за доношење измена и допуна закона садржан је у члану 97. став 1.  

тачка 9) Устава Републике Србије, којим је утврђено да Република Србија  уређује и 

обезбеђује одрживи развој, систем заштите и унапређења животне средине, заштиту и 

унапређивање биљног и животињског света и тачки 12) Устава Републике Србије којим је 

утврђено да Република Србија уређује и обезбеђује развој Републике Србије, политику и 

мере за подстицање равномерног развоја појединих делова Републике Србије, укључујући 

и развој недовољно развијених подручја; организацију и коришћење простора. 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Разлози за доношење  Закона о изменама и допунама Закона о пољопривредном 

земљишту садржани су, пре свега у потреби да се отклоне одређени проблеми и недостаци 

који су уочени у досадашњој примени Закона о пољопривредном земљишту („Службени 

гласник РС”, бр. 62/06 и 65/08 – др. закон и 41/09 – у даљем тексту: Закон). 

Током примене Закона уочена је потреба за увођењем нових решења којим би се 

омогућило боље управљање пољопривредним земљиштем у јавној својини Републике 

Србије (у даљем тексту: пољопривредним земљиштем у државној својини). 

Побољшање постојећих решења у Закону, нормативно уређење односа који до сада 

нису били уређени могуће је доношењем измена и допуна овог Закона.  

Из наведених разлога, израђен је Закон о изменама и допунама Закона о 

пољопривредном земљишту.  

Посебно се истиче да се изради измена и допуна Закона о пољопривредном 

земљишту приступило ради стварања могућности за унапређење пољопривреде кроз раст 

инвестиција у пољопривредно земљиште које је у власништву Републике Србије; 

регулисање дугорочног закупа на начин којим се осигуравају потребе самосталних 

закупаца заинтересованих за обрађивање земљишта; отклањање недостатака и ограничења 

која онемогућавају укупну ефикасност управљања пољопривредним земљиштем; 

економичнијег и рационалнијег коришћења пољопривредног земљишта; прецизирање 

права пречег закупа; увођења напредне претраге података о пољопривредном земљишту; 

прописивања рокова и санкција за недоношење годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта, огласа и јавног позива; прописивања новчаних 

санкција за бесправно коришћење земљишта; увођења обавезе вођења књиге поља и 

успостављања плодореда; увођења могућности бесплатног коришћења пољопривредног 

земљишта које није издавано у закуп.  

 

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА  

 

Чланом 1. прописано је да се у Закону о пољопривредном земљишту упосле става 

1. додаје нови став 2. којим се прописује да је пољопривредно земљиште природно 

богатство и добро од оопштег инетерса за Републику Србију које се користи за 



пољопривредну производњу и не моће се користити у друге сврхе, осим у случајевима и 

под условима утврђеним овим законом. На овај начин дефинисан је појам 

пољопривредног земљишта као природног богатства и добра од општег интереса – у 

важећем Закону се располагало и управљало пољопривредним земљиштем, а да претходно 

није ни дефинисано шта се сматра пољопривредним земљиштем. 

Чланом 2. у члану који уређује значење појмова који су употребљени у закону, 

додато је значење појма књига поља и појма плодореда. Дефинисање и увођење ових 

појмова и института у закон од изузетног је значаја за ратарску, повртарску и воћарску 

производњу, као и за правилно искоришћење и обнављање пољопривредног земљишта. 

Чланом 3. прописана је измена члана 60. став 1. постојећег закона, тако што је 

прописано да пољопривредним земљиштем у државној својини располаже и управља 

Република Србија преко Министарства. 

Такође, додат је нови став, којим се омогућава напредна претрага података о 

пољопривредном земљишту. Одредба је додата због успостављања информационог 

система (ГИС) ради праћења и усклађивања са стандардима ЕУ.  

Чланом 4. извршена је измена члана 61. постојећег закона, тако што је после става 

2. додат нови став 3. који уређује начин давања на коришћење без плаћања накнаде 

(пољопривредно земљиште у државној својини даје се на коришћење без плаћања накнаде 

јавним позивом који расписује Комисија за израду годишњег програма). 

Поред наведеног, уређено и питање давања на бесплатно коришћење 

пољопривредног земљишта које није било предмет закупа најмање последње три 

агроекономске године које остане неиздато након окончања поступка давања у закуп у 

одређеној јединици локалне самоуправе, на начин да то земљиште може да се да на 

коришћење правним и физичким лицима за пољопривредну производњу на период до пет 

година, као и могућност продужења периода коришћења тог земљишта за 25 година под 

условом да пољопривредни инспектор утврди да се то земљиште обрађује, с тим да се 

пољопривредно земљиште у површини од преко 10 хектара даје на коришћење лицима 

која поднесу захтев з давање сагласности на инвестиционо улаагње. 

У случају продужења периода коришћења пољопривредног земљишта корисник за 

период  за који је продужено коришћење земљишт плаћа закупнину. 

Чланом 5. прописана је измена члана 62. постојећег закона, тако што је продужен је 

период давања у закуп са 20 на 30 година. Ова одредба је од значаја пре свега за закупце 

који би улагали у вишегодишње засаде са аспекта исплативости. 

Чланом 6. прописана је измена члана 64. тако што је прописано да одлуку о 

расписивању јавног огласа доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе доноси у 

року од 60 дана од дана доношења годишњег програма. 

Такође, измењен је и став 7. постојећег закона, тако да је прописано да почетна 

цена закупа земљишта из става 1. овог члана у првом кругу не може бити нижа од 100% 



просечне цене закупа на подручју на којем се то земљиште налази, односно у другом кругу 

не може бити нижа од 70% просечне цене закупа на подручју на којем се то земљиште 

налази, а ако се јавно надметање одмах спроводи по правилима другог круга, почетна цена 

закупа земљишта које се даје јавним надметањем не може бити нижа од 100% просечне 

постигнуте цене.  

Чланом 7. прописана је измена члана 64а постојећег закона, тако да је сада јасно 

прецизирано ко има право  првенства закупа и право пречег закупа. Поред тога прописано 

је првенство закупа по основу инвестиција тако што се инвеститорима по први пут даје 

могућност закупа пољопривредног земљишта у државној својини и то на период од 30 

година. 

Чланом 8. прописана је измена члана 64б ст. 1. и 2. постојећег закона којима су 

редефинисане одредбе које се односе на право учешћа у првм кругу јавног надметања. 

Чланом 9. прописна је измена члана 66. постојећег закона у погледу достављања 

средстава обезбеђења за вишегодишње уговоре и прописан начин увођења у посед 

пољопривредног земљишта које је дато у закуп чиме је у великој мери решено питање 

узурпације пољопривредног земљишта у државној својини што би довело и до смањења 

броја судских поступака трошкова за исте . 

Чланом 10. прописана је измена члана 71. постојећег закона и прописано да 

уколико јединица локалне самоуправе не донесе годишњи програм заштите уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта уу складу са овим законом, средства остварена од 

давања у закуп пољопривредног земљишта, односно објекта у државној својини локалне 

самоуправе прелазе у буџет Републике Србије. 

Чл. 11, 12. и 13. усклађене су одредбе о инспекцијском надзору и казнене одредбе 

са изменама које су извршене у претходним члановима. 

Чланом 14. прописано је ступање на снагу закона, односно да овај закон ступа на 

снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

 IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТАВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА  

 

За спровођење ове измене и допуне закона нису потребна средства у буџету Републике 

Србије. 


