
 
 
 На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) и члана 12 Правилника о поступку 
припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 02.03.2011. године, доноси 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и 
заменика председника Комисије за израду предлога годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша. 
 
 II Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и заменика 
председника Комисије за израду предлога годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша, доставља се 
председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице 
Скупштине Града. 
 
 III За представникa предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређујe се Александра Брзаковић, начелник Управе за пољопривреду и развој 
села. 
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ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋА  

Заменица градоначелника 
 

Нађа Марковић 
 



 На основу члана 60. став 2, 3, 4, 5 и 6 Закона о пољопривредном земљишту 
(''Службени гласник РС'', број 62/2006, 65/2008-3 – др. закон и 41/09) и члана 27, 37 и 44 
став 5. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/08),  
 Скупштина Града Ниша, на седници одржаној __________2011. године,  донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА 
И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША  
 
 

I Разрешавају се дужности у Комисији за израду предлога годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша: 
 

1. Радослав Миливојевић, председник 
2. Ивана Крстић, заменик председника 

 
II У Комисију за израду предлога годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша, именују се: 
 

1. За председника: 
- Ивана Крстић, дипломирани инжењер пољопривреде – Управа за пољопривреду 

и развој села 
2. За заменика председника: 
- Невена Павловић, дипломирани правник – Управа за имовину и инспекцијске 

послове 
 
III Ово решење објавити у ''Службеном листу Града Ниша''. 

 
 
 Број: 
 У Нишу,                  2011. године 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА НИША 

 
                           
                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
 
                                                                                               Проф. др  Миле Илић 

 



 
 
 

Образложење  
 
 

 
 Решењем Скупштине Града Ниша,  број 06-150/2010-59-02 од 10.03.2010. године, 
образована је Комисија за израду предлога годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша. За председника 
Комисије именован је Радослав Миливојевић, дипломирани грађевински инжењер из 
Управе за пољопривреду и развој села. 
 
  Радослав Миливојевић је поднео захтев за разрешење са места председника 
Комисије, с обзиром да од 01.01.2011. године обавља послове на радном месту 
координатора у Одсеку за заштиту животне средине – Група за планове, заштиту 
природе, отпад, хемикалије и пројекте у области заштите животне средине у Управи за 
привреду, одрживи развој и заштиту животне средине и да није у могућности да се у 
потпуности ангажује на изради предлога годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша. 
 
 За председника Комисије за израду предлога годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша, 
предлаже се Ивана Крстић, дипломирани инжењер пољопривреде из Управе за 
пољопривреду и развој села, досадашња заменица председника Комисије. 
 
 За заменика председника Комисије за израду предлога годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша, 
предлаже се Невена Павловић, дипломирани правник из Управе за имовину и 
инспекцијске послове. 
 
 На основу изнетог, предлаже се доношење овог решења. 
 
 
 
У Нишу, март 2011. године 
 


