
 
На основу члана 62. став 5. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник, 
РС'', број 62/2006, 41/2005, 65/2008 и 12/2015) и члана 41. Статута општине Ириг 
(Службени лист општина Срема'', број 13/2014, 30/2014 и 9/2015), Скупштина општине 
Ириг, на седници одржаној дана 02.03.2016.године, доноси 
 
 

О Д Л У К У 
О СКИДАЊУ УСЕВА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ КОЈЕ СЕ НАЛАЗИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ 
 

1. 
 

           Овом Одлуком се регулише поступак скидања усева са пољопривредног 
земљишта у државној својини којим располаже и управља Република Србија преко 
Министарства пољопривреде и заштите животне средине (Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, у даљем тексту Министарство) а које се 
налази на територији општине Ириг услед коришћења истог без правног основа.  
 
 Ова одлука примењује се и за скидање усева са грађевинског земљишта у јавној 
својини општине Ириг које се до привођења намени користи за пољопривредну 
производњу без правног основа. 
 

2. 
 

               Скидање усева обавиће се на парцелама у својини Републике Србије којим 
располаже и управља Република Србија преко Министарства, које су обухваћене 
Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини 
Ириг за текућу годину као и са грађевинског земљишта у јавној својини општине Ириг, 
а за које није закључен уговор о закупу. 
             Скидање усева вршиће се као мера обезбеђења наплате накнаде за коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа. 

 Скидање усева вршиће се из разлога што би протеком времена дошло до 
скидања усева од стране узурпатора, чиме би се онемогућила наплата накнаде за 
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини. 
 

3. 
 

Скидање усева обављаће се периодично, по доспећу усева за бербу-жетву.  
 
Скидање усева из претходног става извршиће се уз техничку и логистичку 
подршку: 

1. пољочуварске службе 
2. овлашћених лица МУП 
3. представника геодетских организација са лиценцом за рад 
4. пољопривредног инспектора. 
 
            Општинско Веће општине Ириг донеће Решење о формирању радне групе коју 
ће чинити представници: Скупштине општине, Општинског већа, пољочуварске 
службе, Општинске управе и друга стручна лица. 



 
  

4. 
 

              Пожњевени-убрани усеви биће ускладиштени у регистрованим складиштима, 
према прописима о складиштењу и чувању пољопривредних производа о чему ће се 
старати радна група из члана 3. ове одлуке. 
              Ускладиштени усеви биће предати лицима која докажу да су власници 
ускладиштених усева, да су измирили обавезу плаћања накнаде за бесправно 
коришћење пољопривредног земљишта и да су измирили све трошкове који су настали 
у вези са скидањем усева, складиштењем, чувањем и слично, а који су настали као 
последица узурпације земљишта.Уколико у року који утврди радна група нико не 
пружи доказ да је власник усева и да је измирио обавезу плаћања накнаде за бесправно 
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, исти ће бити продати по 
тржишним условима. Средстава остварена од продаје скинутог усева, по одбитку 
трошкова скидања усева, распоредиће се у складу са чланом 71. Закона о 
пољопривредном земљишту. 
 

5. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
општина Срема''. 
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                                                                 ПРЕДСЕДНИК, 
                                                                 Владислав Илкић 

 
 


