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На основу члана 4. Одлуке о скидању усева са пољопривредног земљишта у јавној својини
Републике односно Општине Апатин а које се налази на територији Општине Апатин („Сл. лист
Општине Апатин“ бр. 5/2019 ), Председник Општине Апатин доноси:
РЕШЕЊЕ
o именовању Радне групе за скидање усева за 2020. годину
I
Образује се Радна група за скидање усева са пољопривредног земљишта у јавној својини Републике Србије тј. државној својини којим располаже и управља Република Србија преко Министарства
надлежног за послове пољопривреде и земљишта у јавној својини Општине Апатина које се налази
на територији Општине Апатин, а које без правног основа користи правно или физичко лице за 2020.
годину у Општини Апатин.
II
Радну групу чине:
Председник Радне групе:
1. Жељко Киш
чланови Радне групе:
2.
3.
4.
5.

Бранислава Бешир
Драгана Стамболија
Владимир Дукић
Кристијан Штрумбергер

Председник, Заменик председника и чланови Радне групе се именују на мандатни период од 1
године, почев од 1.10.2020. године.
III
Задатак Радне групе је прикупљање документације о парцелама које се обрађују без правног основа
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и то Записника пољочуварске службе, Записника Републичке пољопирвредне инспекције,
Података Комисије за спровођење јавних
надметања за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини, давање налога
Геодетској организацији за омеђивање узурпираних парцела и израда скица узурпације,
сачињавање предлога Одлуке о скидању усева, избор и ангажовање оператера/извршиоца скидања усева, транспорта и складиштара, обавештавање других органа, институција
и лица о дану и времену скидања усева,
организовање и давање налога за скидања усева, продаја скинутог усева, давање налога рачуноводству Општинске управе Општине
Апатин везаном за пренос новца који преостане након одбијања трошкова организовања
скидања и продаје усева. Радна група такође је
задужена и за све остале послове који нису наведени у овом решењу а тичу се послова око
скидања усева и реализације послова око истог.
IV
Председник, Заменик председника и
чланови Радне групе за обављање задатака
и тачке III овог Решења имају право на
надоканаду, у висини која се утврђује посебним
актом.
V
Ово решење објавити у “Службеном листу
општине Апатин”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 02-73/2020-II
Дана, 01. октобар 2020. године
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дубравка Кораћ, с.р.
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