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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ УБ 

Година XXI – Број 40 Уб, 24. новембар 2020. године Бесплатан примерак 

 
109. 

На основу члана 60.  став 2, 3. и 4. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", број 62/2006, 

65/2008 – други закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018),  члана 20. тачка 1) и члана 32. тачка 4) Закона о локалној са-

моуправи (“Службени гласник РС” број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 60. 

Став1. тачка 19) Статута општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019) а уз претходну сагласност 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за пољопривредно земљиште Републике Србије број 

320-11-9062/2020-14 од 19. новембра 2020. године 

 Општинско веће општине Уб, 23. новембра 2020. године, доноси  

 

О д л у к а 

о утврђивању 

Годишњег програма заштите,  

уређења и коришћења пољопривредног земљишта  

за територију општине Уб за 2020. годину 

 

1. Утврђује се Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине 

Уб за 2020. годину, који је урађен и објављен на званичној интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, Управе за пољопривредно земљиште, који чини саставни део ове одлуке. 

 

2. На званичној интернет страници органа општине Уб објавити ову одлуку са линком за приступање програму из 

тачке 1. ове одлуке. 

 

3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Уб”. 

 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-40-2/2020-01 Дарко Глишић, с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

С а д р ж а ј 

 

 

109. 

 

Одлука о утврђивању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 

територију општине Уб за 2020. годину  
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Издавач: Скупштина општине Уб  
За издавача, уредио број и одговара за тачан садржај објављених аката,  
секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић 
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