
 На основу  чл.14., 60., 61., 61а., 64. и 64а. Закона о пољопривредном земљишту („Сужбени 

гласник РС“, бр.62/06, 65/08, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18- др. закон) и члана 40. Статута општине 

Босилеград („Службени  гласник  града Врања „ број. 3/19), Скупштина општине Босилеград на седници 

одржаној дана  14. јуна 2019. године  донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању  Комисије за израду предлога   годишњих  програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине Босилеград за период од 2019. - 2023. године 

 

I 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ  Комисија за израду предлога   годишњих  програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Босилеград за период од 2019. - 2023. 

године (у даљем тексту: Комисија).  

II 

 Комисију чине председник, заменик председника и чланови и то: 

 

 Председник комисије: 

1. Милачко Јованчов  , дипл.инг.пољопривреде 

 

Заменик председника комисије: 

1. Владимир Митов, дипл.инг.пољопривреде 

 

 Чланови: 

1. Коце Божилов, геометар, 

2. Василка Александрова ецц. 

3. Снежана Владимиров, инг.статистике и информатике 

4. Мирослав Веселинов, правник 

5. Евтим Караџов, дипл.инг.грађ. 

 

III 

 Председник, заменик председника и чланови Комисије именују се на период од 4 године. 

IV 

 Задатак Комисије је да изради предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине Босилеград, којим ће утврдити врсту и обим радова, 

динамику извођења радова и улагања средстава, а посебно утврдити податке који се односе на 

пољопривредно земљиште у државној својини у складу са чл. 60., 61., 61а., 64. и 64а Закона о 

пољопривредном земљишту. 

V 

 Комисија је дужна да Предлог годишњег програма из тачке IVовог решења изради у року од 60 

дана и исти достави Скупштини на усвајање. 

 

VI 

 Овим решењем ставља се ван снаге Решење о образовању стручне комисије за израду годишњег 

програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта („Службени  гласник  града 

Врања“,   број. 3/15). 

 

VII 

 Решење ступа на снагу даном доношења , а биће објављено  у „Службеном гласнику града 

Врања“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

Број 06- 155/2019 

У Босилеграду, дана 14.06.2019.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Славчо Владимиров 

 

 

 

 
 


