
На основу члана 64а став 27. и члана 80. тач. 12а) и 12б) Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08 – др. 

закон, 41/09, 112/15 и 80/17), 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 
 

ПРАВИЛНИК  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА 

О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДАВАЊА У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 
- Објављен у ,,Службеном гласнику РС”, број 111/17 од 11. децембра 2017. године - 

 

Члан 1. 

У Правилнику о условима и поступку давања у закуп и на 

коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Службени гласник 

РС”, број 16/17), у члану 2. тачка 3) мења се и гласи: 

„3) условно грло јесте животиња или скуп животиња тежине 500 kg 

рачунајући највећу тежину производне категорије, а које се утврђује у складу са 

коефицијентима датим у Прилогу 1 – Табела коефицијената за обрачун домаћих 

животиња у условна грла, који је одштампан уз овај правилник и чини његов 

саставни део;ˮ. 

 

Члан 2. 

У члану 4. тачка 15) тачка на крају замењује се тачком и запетом. 

После тачке 15) додаје се тачка 16), која гласи: 

„16) утврђује просечна постигнута цена закупа по хектару, која се 

у јединицама локалних самоуправа у којима је јавно надметање спроведено у 

више кругова добија обрачуном просека цена постигнутих у свим круговима 

јавног надметања одржаног у претходној агроекономској години.ˮ. 

 

Члан 3. 

У члану 6. став 4. запета и речи: „који је од одштампан уз овај 

правилник и чини његов саставни део” бришу се. 

 

Члан 4. 

Прилог 2 – Табела коефицијената за обрачун условних грла у 

површину пољопривредног земљишта, који je одштампан уз Правилник о 

условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног 

земљишта у државној својини („Службени гласник РС”, број 16/17) и чини 

његов саставни део, замењујe се новим Прилогом 2 – Табела коефицијената за 

обрачун условних грла у површину пољопривредног земљишта, који je 

одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

 

Члан 5. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2018. 

године.  
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Прилог 1 

 

ТАБЕЛА КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА ОБРАЧУН 

 ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА У УСЛОВНА ГРЛА 

Врста 

домаће животиње 
Категорија домаће животиње 

Коефицијент за 

обрачун 

условних грла 

ГОВЕДА     

  Краве 1,2 

  Приплодни бикови 1,4 

  Стеоне јунице 1 

  Говеда старости 12 – 24 месеца 0,7 

  Говеда старости 6 – 12 месеци 0,3 

  Телад 0,15 

СВИЊЕ     

  Крмаче 0,4 

  Нерастови 0,4 

  Тестиране назимице 0,25 

  Приплодни подмладак (од 25 kg до краја теста) 0,2 

  Товне свиње (преко 25 kg) 0,15 

  Прасад (до 25 kg) 0,02 

ОВЦЕ     

  Овце 0,1 

  Овнови 0,1 

  Двизад (старости од 12 месеци до јагњења) 0,08 

  Шиљежад (старости 6 – 12 месеци) 0,06 

  Јагњад 0,02 

КОЗЕ     

  Козе 0,1 

  Јарчеви 0,1 

  Двизад (старости од 12 месеци до јагњења) 0,08 

  Шиљежад (старости 6 – 12 месеци) 0,06 

  Јарад 0,02 

КОЊИ     

  Коњи 1,2 

  Омад 0,75 

  Ждребад 0,5 

ЖИВИНА     

  Бројлери 0,007 

  Бројлерски родитељи – одгој 0,007 

  Бројлерски родитељи – експлоатација 0,018 

  Комерцијалне носиље – одгој 0,005 

  Комерцијалне носиље – експлоатација 0,014 

  Лаки родитељи – одгој 0,005 

  Лаки родитељи – експлоатација 0,014 

  Остала живина 0,030 
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Прилог 2 

 

 

 

 

ТАБЕЛА КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА ОБРАЧУН УСЛОВНИХ ГРЛА У ПОВРШИНУ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

 

 

 

Врста домаће животиње 
Коефицијент за обрачун површине 

пољопривредног земљишта 

Говеда у систему уматичења 1,0 

остала говеда 0,7 

Свиње у систему уматичења 1,0 

остале свиње 0,4 

Овце у систему уматичења 1,0 

остале овце 0,7 

Козе у систему уматичења 1,0 

остале козе 0,7 

Коњи у систему уматичења 1,0 

остали коњи  0,7 

Живина у систему уматичења 0,4 

остала живина 0,25 
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