
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша", 
бр.88/08 и 143/2016) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за 
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини („Службени лист Града Ниша", бр.5/07 и 52/15), а у вези са чл. 61, 64, 64.а 
и 64.б Закона о пољопривредном земљишту („Службени  гласник Републике 
Србије", бр. 62/06, 65/08, 41/09 и 112/15),  

 
Градско веће Града Ниша, на седници од 27.02.2017. године, доноси 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 
 

 
I У Решењу о образовању Комисије за спровођење поступка јавног 
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији Града Ниша (''Сл. лист Града Ниша'' бр. 5/17), у тачки III врше се 
следеће измене: 
 
-У алинеји 2, речи: ''а на основу просечне последње излицитиране цене на 
последњем одржаном јавном надметању за пољопривредно земљиште и државној 
својини истог квалитета које је дато у закуп на територији Града Ниша и доноси 
закључак о истој'' 
Замењују се речима: '' у складу са законом'' 
 
-У алинеји 3, речи: '' првом и/или у другом кругу'' 
Замењују се речима: ''оба круга'' 
 
-у алинеји 4, речи: '' тржишне цене закупа пољопривредног земљишта у државној 
својини'' 
Замењују се речима: ''просечно постигнуте цене закупа по  хектару'' 
 
У алинеји 6, реч: '' закупа'' замењује се речју: ''коришћења'' 
 
Алинеја 8 се брише. 
 
Алинеја 14, мења се тако да гласи: '' да у поступку јавног надметања за давање у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини у два круга - путем 
прикупљања писаних понуда - прикупља писане понуде '' 
 
Алинеја18, мења се, тако да гласи: ''утврђивање лицитационог корака у поступку 
јавног надметања путем лицитације за давање у закуп пољопривредног земљишта 



у државној својини у два круга, вођење записника о својим активностима, 
доношење закључака и осталих потребних аката''. 
 
 
II У осталом делу, Решење остаје непромењено: 
 
III Ово решење објавити у ''Службеном листу Града Ниша''. 
 
 

Број: 234-14/2017-03 
У Нишу, 27.02.2017. године 
 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
                                                                                                             

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 

 
Решењем о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања 

за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији 
Града Ниша, именовани су чланови Комисије и утврђен обим њихових задужења. 

Законом о изменама и допунама Закона о пољопривредном земљишту 
(''Сл.гласник РС'' бр. 112/15) извршене су измене у области процедуре издавања 
пољопривредног земљишта у државном власништву, на основу којих је нужно 
приступити и измени Решења  о образовању Комисије за спровођење поступка 
јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији Града Ниша. 

На основу наведеног, предлаже се доношење Решења као у диспозитиву. 
 
 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 

 

 Овлашћено лице – по овлашћењу вд 
начелника Градске управе Града Ниша 

  

 Саша Стоиљковић, дипл. ецц - мастер 
 


