ОПШТИНСКИ
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГОДИНА XXVIII

ОПШТИНА ОСЕЧИНА
31.05.2019.

На основу члана 67.
Статута општине Осечина
( ''Општински службени гласник'' бр.4/2019), Општинско
веће општине Осечина на седници одржаној дана
31.05.2019. године, донело је:
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОРГАНА ЗА НАДЛЕЖНОГ
ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА
У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Члан 1.
Одређује се председник општине, као орган надлежан за
доношење Одлуке о расписивању јавног огласа о давању у
закуп пољоопривредног земљишта у државној својини, уз
сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде (у даљем тексту: Министарство), а у складу са
Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења
пољоопривредног земљишта општине Осечина.

БРОЈ 5

Општинско веће општине Осечина , на седници одржаној
дана 31.05.2019. године, донело је:
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ
У ЗАКУП ПОЉООПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈАИ
ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
I Образује се Комисија за спровођење поступка јавног
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини на територији општине Осечлина за 2019.
годину (у даљем тексту: Комисија).
II У Комисију се именују:
За председника:
-Крсмановић Дане, дипл. правник из Осечине;

Члан 2.
Одређује се председник општине, као надлежни орган, да
на основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног
надметања коју образује Општинско веће, донесе Одлуку о
давању у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини, уз сагласност Министарства.

За чланове:
1. Величко Марковић, мастер заштите животне средине из
Осечине;
2. Данијела Топаловић, дипл. правник из Пецке;
3. Биљана Мићић, дипл. инг. пољопривреде из Осечине и
4. Миодраг Станишић, дипл. ецц. из Осечине.

Члан 3.
Одредбе члана 1. и 2. ове одлуке односе се и на
пољопривредно земљиште које је, у складу са посебним
законом, одређено као грађевинско земљиште, а користи се за
пољопривредну производњу до привођења планираној
намени, као и на пољопривредне објекте у државној својини.

III ЗадатаК Комисије из тачке II овог решења је
прикупљање понуда за јавно надметање, спровођење
поступка јавног надметања, вођење записника и давање
предлога председнику општине Осечина за избор
најповољнијег понуђача односно давање предлога за
доношење Одлуке о давању у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини и утврђивање цене закупа
пољопривредног земљишта.

Члан 4.
Ова Одлука ступса на снагу даном доношења.

IV Решење ступа на снагу даном доношења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број 060-31/2019, дана 31.05.2019.год.

V Решење доставити: именованим, у документацију
Општинског већа општине Осечина, и архиви а/а.

Председавајући Већа,
Ненад Стевановић, с.р.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА
Број 060-31/2019, дана 31.05.2019.год.
На основу члана 64. Закона о пољопривредном
земљишту (,,Сл. гласник РС“, бр.62/06, 65/08 др. закон,
41/09,112/15 и 80/17), члана 2. Одлуке о одређивању
надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп
пољоопривредног земљишта у државној својини,

Председавајући Већа,
Ненад Стевановић, с. р.

12. IV 2019.
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