
 
Република Србија                                                                                                             

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА                                                                    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-186/2019-01 

Датум: 18.07.2019. године 

ЦРНА ТРАВА 

 

На основу чл. 20. став 1. тачка 9. и 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018), члана 28. и 29. Закона о пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“, број 62/2006, 65/2008, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018) и члана 40. тачка 6. 

Статута општине Црна Трава (,,Сл. гласник града Лесковца'',  бр. 8/2019), Скупштина општине Црна 

Трава на седници одржаној дана 18.07.2019. године, доноси 

 

ОДЛУКА  

о изменама Одлуке о мерама, заштите од пољске штете, од пожара и другим мерама заштите 

пољопривредног земљишта на територији општине Црна Трава 

 

Члан 1. 

У Одлуци о мерама, заштите од пољске штете, од пожара и другим мерама заштите 

пољопривредног земљишта на територији општине Црна Трава („Службени гласник града Лесковца“, 

број 9/2012), члан 7. мења се и гласи:  

 

„За обезбеђење организоване заштите усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева 

и канала од пољске штете у смислу ове одлуке надлежна је Општинска управа. 

Општина Црна Трава за организовање заштите из става 1. овог члана може формирати посебну 

пољочуварску службу (чуваре поља), а може обављање тих послова поверити привредном друштву, 

предузећу, предузетнику или другом правном лицу регистрованом за обављање наведене делатности 

изабраном у поступку јавне набавке. 

Привредно друштво, предузеће, предузетник или друго правно лице из става 1. овог члана има 

обавезу да за обављање послова чувара ангажује лица која имају пребивалиште на територији општине 

Црна Трава. 

У циљу појачане контроле над бербом дивље боровнице и осталог шумског воћа, Општина Црна 

Трава може ангажовати лица уговорима о повременим и привременим пословима, чији ће задатак бити да 

приликом обиласка терена упозоравају сакупљаче и откупљиваче на поштовање релевантних прописа из 

области заштите флоре, те надлежним органима пријављивати оне који наведене прописе на поштују. 

Средства за реализацију активности из овог члана обезбеђују се у буџету општине Црна Трава.“ 

 

Члан 2.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Лесковца“. 
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