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Република Србија 

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Број: 06-132/2019-01 

Датум: 16.05.2019. године 

Црна Трава 

 

 

 На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени 

гласник РС“, број 62/06, 65/08, 41/09, 112/15, 80/2017 и 95/2018), члана 20. став 1. тачка 9. 

и члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007, 83/2014 – др закон, 101/2016 и 47/2018) и члана 12. тачка 15. став 1. тачка 9. и 

члана 40. тачка 30. Статута општине Црна Трава („Службени гласник града Лесковца“ 

број 8/2019), а по прибављеној Сагласности Министарства пољопривреде шумарства и 

водопривреде, број 320-11-3967/2019-14 од 10.05.2019. године, Скупштина општине 

Црна Трава, на седници одржаној дана 16.05.2019. године, донела је  

 

О Д Л У К У   

о усвајању годишњег програма  заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта у државној својини на територији општине Црна Трава за 2019. годину  

 

              

Члан 1. 

          Усваја се Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта у државној својини на територији  општине Црна Трава за 2019. годину. 

 

 

Члан 2. 

 Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта у државној својини на територији општине Црна Трава за 2019. годину 

утврђује се врста и обим радова које треба извршити у периоду за који се програм 

доноси, динамика извођења радова и улагања средстава, а садржи податке који се односе 

на пољопривредно земљиште у државној својини.  

 

 

Члан 3. 

 Саставни део ове Одлуке је Годишњи програм заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта у државној својини на територији  општине Црна Трава за 

2019. годину који садржи: Општи део, Програм радова на заштити и уређењу 

пољопривредног земљишта и План коришћења пољопривредног земљишта у државној 

својини. 
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Члан 4. 

            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику града Лесковца“ и биће објављена на огласној табли и на сајту општине Црна 

Трава. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Јоца Митић 

____________________ 

 

 


