
 На основу чл. 4. став 1. ал.4. Одлуке о организацији и функционисању цивилне 
заштите на територији Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', бр. 38/2011) и чл. 22. 
Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист Града Ниша” број 101/2008, 
4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011), 

Градско веће Града Ниша, на седници од 30.06.2011. године, доноси  
 

Р    Е    Ш    Е    Њ    Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ 
ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ, ОБЈЕКТИМА И 

УСЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 
 

 I  Образује се Комисија за процену штете од елементарних непогода на 
пољопривредном земљишту, објектима и усевима на територији Града Ниша у саставу: 
 

1. Зоран Душановић – председник Комисије, 
2. Игор Ђорђевић – заменик председника Комисије, 
3. Слободан Дудић – члан, 
4. Иван Антић – члан, 
5. Гордана Стевановић – члан, 
6. Иван Ерић – члан, 
7. Сузана Рашић – члан, 
8. Светлана Коцић – члан, 
9. Златковић Горан – члан, 
10.  Младен Гвозденовић – члан, 
11. Александар Мијалковић – члан 
12. Светомир Стаменковић, члан 
13.  Представник Савета грађана или Месне заједнице са подручја на коме се врши 

процена штете - члан, 
14.  Пољопривредни произвођач са подручја на коме се врши процена штете - члан, 
15.  Пољопривредни произвођач са подручја на коме се врши процена штете – члан. 

 
 II  Задатак Комисије је да: 
 
- у складу са поднетим захтевима за процену штете од елементарних непогода изађе 
на место настале штете, 
- записнички констатује/изврши процену настале штете (глобалне, појединачне на 
објектима, пољопривредним усевима, готовим производима  и репро-материјалу), 
- након извршене процене штете сачини и достави извештај Градском Већу на даље 
поступање. 

 
 III  Стручне и административно техничке послове за потребе Комисије обављаће 
Управа за пољопривреду и развој села. 
 
 IV  Комисија се образује на период од четри године. 
 
 V Ово решење објавити у ''Службеном листу Града Ниша''. 
 
Број: 627-13/2011-03 
У Нишу, 30.06.2011. године 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА  
Заменица градоначелника 

 
Нађа Марковић 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша, након елементарне непогоде 
која је задесила територију Града, а на основу овлашћења из чл. 14 Одлуке о организацији 
Градских управа (''Службени лист Града Ниша''  број 04/2010-пречишћен текст и 25/10), 
покренула је иницијативу пред Градским штабом  за ванредне ситуације за хитно 
утврђивање предлога Решења о образовању Комисије за процену штете настале од 
елементарних непогода на територији Града Ниша. 

У складу са одредбама Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на 
територији Града Ниша (''Службени лист Града Ниша''  број 38/2011), а ценећи оправданост 
покренуте иницијативе, Градски штаб  за ванредне ситуације поднео је Градском већу Града 
Ниша закључак којим утврђује предлог Решења о образовању Комисије за процену штете од 
елементарних непогода на пољопривредном земљишту, објектима и усевима на територији 
Града Ниша и предлаже његово хитно усвајање. 

Решењем о образовању Комисије за процену штете од елементарних непогода на 
пољопривредном земљишту, објектима и усевима на територији Града Ниша предвиђа се 
излазак чланова на лице места, утврђивање и процена саме штете (глобалне, појединачне 
на објектима, пољопривредним усевима, готовим производима и репро-материјалу), 
сачињавање извештаја о причињеној штети и његово достављање Градском већу Града 
Ниша на даље поступање. 
 Стручне и административно техничке послове, на основу напред наведеног, за 
потребе Комисије врши Управа за пољопривреду и развој села. 
 На основу свега изнетог, Градско веће Града Ниша доноси предметно Решење. 
 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА 
Заменица градоначелника 

 
Нађа Марковић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



На основу чл.9. ст.1. т.15. а у вези са чл.4. ст.1 ал.4. Одлуке о организацији и 
функционисању цивилне заштите на територији Града Ниша (''Службени лист Града 
Ниша''  број 38/2011), 

Градски штаб за ванредне ситуације, на седници од 29.06.2011. године, 
доноси 
 
 
 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А К 
 
 

I Утврђује се предлог  Решења о образовању Комисије за процену штете од 
елементарних непогода на пољопривредном земљишту, објектима и усевима на 
територији Града Ниша. 

. 
 

II Предлог  Решења о образовању Комисије за процену штете од 
елементарних непогода на пољопривредном земљишту, објектима и усевима на 
територији Града Ниша, доставља се Градском већу Града Ниша ради увршћивања 
у дневни ред седнице. 
 
 

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Градског већа, 
одређује се Александра Брзаковић, начелница Управе за пољопривреду и развој 
села. 

 
Образложење 

 
Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша, након елементарне 

непогоде која је задесила територију Града, а на основу овлашћења из чл. 14 Одлуке 
о организацији Градских управа (''Службени лист Града Ниша''  број 04/2010-
пречишћен текст и 25/10), покренула је иницијативу за хитно утврђивање предлога 
Решења о образовању Комисије за процену штете од елементарних непогода на 
пољопривредном земљишту, објектима и усевима на територији Града Ниша. 

У складу са одредбама Одлуке о организацији и функционисању цивилне 
заштите на територији Града Ниша (''Службени лист Града Ниша''  број 38/2011), а 
ценећи оправданост покренуте иницијативе, Градски штаб  за ванредне ситуације 
предлаже Градском већу Града Ниша хитно доношење предметног решења. 
 
 
Број: 1931/2011-01 
У Нишу, 29.06.2011. године 
 
 

ГРАДСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 
 
                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
                                                                    
                                                                                                 мр Милош Симоновић 



 
Број:____________ 
У Нишу, 28.06.2011. 
 
 
На основу чл. 14. ст. 1. т. 1. Одлуке о организацији Градских управа Града 

Ниша (''Службени лист Града Ниша''  број 04/2010-пречишћен текст и 25/10), чл. 6. у 
вези са чл. 4. ст. 1 ал. 4. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите 
на територији Града Ниша (''Службени лист Града Ниша''  број 38/2011), 

Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша подноси 
 
 
И  Н  И  Ц  И  Ј  А  Т  И  В  У 
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ  
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА  
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА  НИША 
 

1. Предлаже се Градском штабу за ванредне ситуације утврђивање 
предлога Решења о образовању Комисије за процену штете настале од 
елементарних непогода на територији Града Ниша. 

2. По утврђивању предлога Решења о образовању Комисије за процену 
штете настале од елементарних непогода на територији Града Ниша, исти доставити 
Градском већу Града Ниша на усвајање. 
 
Образложење 
 

Одлуком  о организацији Градских управа Града Ниша  у надлежност Управе 
за пољопривреду и развој села одређена је заштита земљишта и отклањање 
негативних последица и насталих штета од елементарних непогода, док је чланом 4. 
Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Ниша 
(Сл. лист града Ниша, бр.38/2011) предвиђено да Градско веће образује Комисију за 
процену штете од елементарних непогода на предлог Градског штаба за ванредне 
ситуације. 

Предлогом Решења о формирању Комисије за процену штете од 
елементарних непогода у састав  Комисије се предлажу стручњаци из области 
пољопривреде као и грађевински инжењери, који ће вршити процену штете на 
пољопривредним газдинствима, објектима, пољопривредним производима, усевима 
и репро материјалу, уз учешће представника сеоских насеља,  одн. председника 
савета грађана и пољоривредника са територије на којој је елементарном непогодом 
начињена штета.    
 У складу са наведеним, а посебно ценећи објективне услове и елементарну 
непогоду која је задесила територију Града Ниша 24. јуна 2011. године, Управа за 
пољопривреду и развој села покреће иницијативу пред Градским штабом за 
ванредне ситуације за хитно утврђивање предлога Решења о образовању Комисије 
за процену штете настале од елементарних непогода на територији Града Ниша, 
која се доставља Градском већу усвајање. 
 
УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА 

  
                                                                                                                   НАЧЕЛНИК  

 
                                                                                                                 Александра Брзаковић 


