
 

На пснпву члана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи ( „ Службени гласник РС „ бр 129/07,83, 14 – др.закпн и 

101/16 –др.закпн и 47/18 ), а у вези са чланпм 61. Став 4 и 7. Члана 62.став 4 и члана 64. Став 3. Закпна п 

ппљппривреднпм земоишту ( Службени гласник РС „ брпј 62/06, 65/08 –др. Закпн, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 – 

др. Закпн) и члана 40. Статута ппштине Тргпвиште („Службени гласник града Враоа“ брпј 03/2019) на седници 

пдржанпј дана 29.12.2021 гпдине дпнела је: 

ОДЛУКУ 
 О пдређиваоу надлежнпг пргана за спрпвпђеое ппступка даваоа у закуп и на кпришћеое 
ппљппривреднпг земљиштва у државнпј свпјини на теритприји ппштине Тргпвиште 

 

Члан 1. 

Одређује се председник ппштине Тргпвиште , кап прган надлежан за дпнпшеое Одлуке п расписиваоу 

Јавнпг пгласа за даваое у закуп и на кпришћеое ппљппривреднпг земљишта у државнпј свпјини у ппштини 

Тргпвиште, уз сагласнпст Министарства ппљппривреде, шумарства и впдппривреде, а у складу са Гпдишоим 

прпгрампм заштите, уређеоа и кпришћеоа ппљппривреднпг земљишта у државнпј свпјини ппштине Тргпвиште. 

Члан 2. 

Одређује се председник ппштине Тргпвиште, кап надлежан праган да на пснпву предлпга Кпмисије за 

спрпвпђеое ппступка јавнпг надметаоа за даваое у закуп и на кпришћеое ппљппривреднпг земљиштва у 

државнпј свпјини на теритприји ппштине Тргпвиште кпју пбразују Скупштина ппштине, дпнесе Одлуку п даваоу у 

закуп и на кпришћеое ппљппривреднпг земљишта у државнпј свпјини, уз сагласнпст Министарства 

ппљппривреде, шумарства и впдппривреде, а у складу са Закпнпм п ппљппривреднпм земљишту. 

Члан 3. 

Одредбе члана 1. И 2. Ове пдлуке пднпсе се и на ппљппривреднп земљиште кпје је у складу са ппсебним 

закпнпм, пдређенп кап грађевинскп земљиште, а кпристи се за ппљппривредну прпизвпдоу дп привпђеоа 

планиранпј намени, кап и на ппљппривредне пбјекте у државнпј свпјини. 

Члан. 4 

Ступаоем на снагу пве пдлуке престаје да важи пдлука пдређиваоу надлежнпг пргана за спрпвпђеое 

ппступка даваое у закуп ппљппривреднпг земљишта у државнпј свпјини ( „ Службени гласник Пчиоскпг пкруга „ 

бр 06-551 пд 07. 04. 2009.гпд.). 

Члан 5. 

Ова пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику града Враоа“. 
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