РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Одлука објављена на огласној
табли 22.02.2016. године
Рок објаве 15 дана

Број: 01-400-43
Соколац, 16. фебруар 2016. године
На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Српске, број 93/06, 86/07, 14/10, 5/12), члана 30. став 4. алинеја 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05
и 98/13), и члана 37. Статута општине Соколац (,,Службене новине града Источно
Сарајево“ број 10/05, 34/07, 6/10, 5/13, 3/14) Скупштина општине Соколац на 31.
редовној сједници одржаној 16. фебруара 2016. године, доноси
ПРОГРАМ
коришћења новчаних средстава наплаћених по основу закупнине земљишта и
накнада за промјену намјене пољопривредног зенљишта у непољопривредне сврхе
Члан 1.
Средства од наплаћене накнаде по основу промјене намјене пољопривредног
земљишта у непољопривредне сврхе и средства од закупнине за земљиште у својини
Републике, која су приход буџета општине у 2016. години, користиће се у складу са
Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске, број
93/06, 86/07, 14/10, 5/12).
Члан 2.
Планирана средства од наплаћене накнаде по основу промјене намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и средства од закупнине за
земљиште у својини Републике, која су приход буџета општине у 2016. години
износиће око 8.000,00 КМ и могу се користити за сљедеће намјене:
o Израду Основe заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта;
o оспособљавање и уређење пољопривредних земљишта која су деградирана,
запуштена,која су лошијег квалитета или су неплодна;
o поправку и побољшање плодности земљишта;
o спровођење противерозивних мјера и мелиорације пољопривредног земљишта
слабијег квалитета;
o спровођење поступка комасације.
Члан 3.
Степен и динамика реализације Програма зависиће од остварених прилива по
овом основу.
Члан 4.
Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеним
новинама града Источно Сарајево“.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Начелнику Општине,
2. Начелнику за привреду и
финансије,
3. Службеним новинама,
4. На огласну таблу,
5. Скупштини,
6. Архиви.
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