
На  основу  члана  14  став  3,  4  и  7  и  91  став  2  Закона  о  пољопривредном 
земљишту  (''Службени  гласник  РС'',  број  62/2006  и  65/2008-3  –  др.  закон)  и 
члана 27, 37 и 44 став 5. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", 
број 88/08), 

Скупштина  Града  Ниша,  на  седници  одржаној  ______2009.  године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, 
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2009. ГОДИНУ

I

Образује се Комисија за израду Предлога програма заштите, уређења и 
коришћења  пољопривредног  земљишта  на  територији  Града  Ниша  за  2009. 
годину (у даљем тексту : Комисија). 

II

Комисију чини председник, заменик председника и седам чланова, и то:

-ПРЕДСЕДНИК

Дејана Раденковић, дипломирани инжењер пољопривреде у Управи за 
пољопривреду и развој села;

-ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

Радослав  Миливојевић,  дипломирани  инжењер грађевине  у  Управи  за 
пољопривреду и развој села

ЧЛАНОВИ:

1. Златко Денић, дипломирани инжењер пољопривреде у  ДП "Агроразвој" 
Ниш;

2. Александар Радовановић, дипломирани инжењер шумарства у ДВП 
"Ерозија" Ниш; 

3. Катица Илић Стојановић, дипломирани правник у Градској општини 
Пантелеј;

5. Драгомир Станић, дипломирани правник у Градској општини Црвени 
Крст;

6. Јасмина Мијалковић, геометар у Управи за планирање и изградњу;  
7. Дејан Цветковић, геометар у Градској општини  Нишка Бања;
8. Јовица Ђонић, запослен у  РГЗ – Служба за катастар непокретности 

Ниш.



III

Задатак  Комисије  је  да  изради  Предлог  програм  заштите,  уређења  и 
коришћења пољопривредног земљишта за 2009.годину, којим ће утврдити:

- врсту и обим радова које треба извршити у 2009 години,
-  динамику извођења радова и улагања средстава, и 
- податке  који  се  односе  на  пољопривредно  земљиште  у  државној 

својини  у  складу  са  чланом  14.  став  7.  Закона  о  пољопривредном 
земљушту  ("Службени  гласник  Републике  Србије"  број  62/06  и 
65/2008-3 – др. закон).

Комисија  ће  о  Предлогу  програма  заштите,  уређења  и  коришћења 
пољопривредног  земљишта  на  територији  Града  Ниша  за  2009.  годину 
прибавити  мишљење  комисије,  коју  образује  Градоначелник  у  складу  са 
овлашћењима из члана 14. став 5. Закона о пољопривредном земљишту.

IV

По  добијању  мишљења  из  тачке  III  став  2  овог  решења,  Комисија 
доставља  Предлог програмa заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта за 2009.годину Скупштини Града Ниша на  усвајање,  у  року од 60 
дана од образовања Комисије.

Скупштина Града Ниша доноси програм заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног  земљишта  за  2009.годину  уз  сагласност  министарства 
надлежног за пољопривреду.

V

Председник,  заменик  председника  и  чланови Комисије  имају  право  на 
новчану  накнаду  у  износу   20.000,00  динара  (нето),  за  учешће  у  изради 
Предлога  програма  заштите,  уређења  и  коришћења  пољопривредног 
земљишта за 2009.годину.

VI

Административно  -  техничке  послове  за  потребе  Комисије  обављаће 
Управа за пољопривреду и развој села.

VII

Ово решење објавити у "Службеном листу Града Ниша" . 

Број
У Нишу,              2009 .године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША              
                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                 Проф. др  Миле Илић



О б р а з л о ж е њ е

Законом  о  пољопривредном  земљишту  (''Службени  гласник  РС'',  број 
62/2006 и 65/2008-3 – др. закон) утврдио је обавезу надлежног органа јединице 
локалне  самоуправе  да  донесе  годишњи  програм  заштите,  уређења  и 
коришћења пољопривредног   земљишта,  којим  се  остварује  пољопривредна 
основа јединице локалне самоуправе.

 Члан  91  Закона  одређује  рок  од  пет  година  од  дана  доношења 
пољопривредне основе Републике Србије за доношење пољопривредне основе 
јединице локалне самоуправе.  Ставом 2 истог  члана прописано је  да  ће  се 
заштитa,  уређењa  и  коришћење  пољопривредног  земљишта,  до  доношења 
пољопривредне  основе,  вршити  на  основу  годишњих  програма  заштите, 
уређење и коришћење пољопривредног земљишта, који се доносе у складу са 
овим законом.

У складу са одредбом члана 27 Статута Града Ниша ("Службени лист 
Града Ниша",  број  88/08),  којом је одређена презумција  надлежности органа 
Града, Скупштина Града је надлежни орган за доношење Програма, што је у 
складу  и  са  Препоруком  Министарства  пољопривреде,  шумарства  и 
водопривреде Републике Србије.

Скупштина Града, у складу са чланом 44 став 5 Статута Града Ниша, 
овим  решењем  образује  Комисију  за  израду  Предлога  програма  заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта, као повремено радно тело, 
којим  су  одређени   задаци,  рок  за  њихову  реализацију  и  друга  питања  од 
значаја за рад Комисије. 

Административно  техничке  послове  за  потребе  Комисије,  у  складу  са 
надлежностима  утврђеним  Одлуком  о  организацији  градских  управа  Града 
Ниша ,
 (  ''Службени  лист  Града  Ниша  ''  број  90  /2008)  обавља  Управа  за 
пољопривреду и развој села.

Ова  управа  је,  у  складу  са  Препоруком  Министарства  пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Србије, предложила чланове Комисије 
из  реда  стручних  лица  из  ове  области,  која  ће  одговорити  дефинисаним 
задацима.

На основу изнетог, предлаже се доношење овог решења.
 

У Нишу,   фебруара 2009. године 

 
                                     УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
                                                                                      И РАЗВОЈ СЕЛА
                                                                                       в. д. начелника

                                                                                     Татјана Балабан


