
  На основу чланова 60., 61., 61а. и 64а. Закона о пољопривредном земљишту  
('' Службени гласник Републике Србије'', број 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 
80/17 и 95/18-др.закон);  члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за 
доношење годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта у државној својини ( ''Сл. лист Града Ниша'', број 18/16) и члана 72. 
Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( '' Службени лист Града Ниша'', број 
1/13, 95/16, 98/16, 124/16, 111/16)  
 Градско веће Града Ниша, на седници од 29.12.2020. године доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

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

ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША   
 
 

I  Образује се Комисија за израду Предлога годишњег Програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта  на територији Града Ниша                 
( у даљем тексту: Комисија), на мандат од четири године. 
 
II У  Комисију се именују: 
 
За председника: 

Малиша Радовановић, дипломирани инжињер пољопривреде, Градска 
управа Града Ниша – Секретаријат за пољопривреду, 
 
За заменика Председника: 

Младен Гвозденовић, дипломирани инжињер пољопривреде, Градска 
управа Града Ниша – Секретаријат за пољопривреду, 
 
За чланове: 
 
1.   Марина Каралеић, економиста, Градска управа Града Ниша – Секретаријат за 
пољопривреду,                                        
2.  Игор Ђорђевић, дипломирани инжињер пољопривреде, Градска управа 
Града Ниша – Секретаријат за пољопривреду, 
3.  Ненад Петровић, геодетски техничар, Градска управа Града Ниша – 
Секретаријат за имовинско-правне послове. 
 
                                            



 
III Задатак Комисије је да: 

‐ Пре израде Предлога годишњег Програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији Града Ниша  (у даљем тексту: 
Предлог годишњег програма) обавести образовне установе – школе, 
стручне пољопривредне службе, социјалне установе, високообразовне 
установе – факултете и научне институте чији је оснивач држава, установе 
за извршење кривичних санкција и правна лица у државној својини 
регистрована за послове у области шумарства, да Комисији доставе захтеве 
за признавање права на коришћење пољопривредног земљишта у државној 
својини без плаћања накнаде у површини која је примерена делатности 
којом се баве, да размотри достављене захтеве и донесе одлуку о истим, 

‐ Пре израде Предлога годишњег програма обавести правна и физичка лица 
која су власници функционалних система за наводњавање и одводњавање, 
рибњака, вишегодишњих засада старијих од 3. године, а млађих од 30 
.година у роду, функционалних пољопривредних објеката, а који се налазе 
на земљишту у државној својини и правна и физичка лица која  су власници 
објеката за узгој и држање животиња и која се баве узгојем и држањем 
животиња, а у циљу производње хране за животиње,  да Комисији доставе 
захтев  за признавање права пречег закупа са потребном документацијом, 
најкасније до 30.октобра текуће године за наредну годину, да размотри 
достављене захтеве и донесе одлуку о истим, 

‐ Изради Предлог годишњег програма у складу са одредбама чланова 60., 
61., 61а. и 64а. Закона о пољопривредном земљишту, упуствима и 
Инструкцијом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Србије о изради годишњег Програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта и поступка јавног надметања,  

‐ Прибави мишљење Комисије за давање мишљења на Предлог годишњег 
Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 
територији Града Ниша, коју образује Градоначелница, 

‐ Прибави писану сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде на Предлог годишњег Програма, 

‐ Достави Предлог годишњег Програма Градском већу да даљу процедуру, 
‐ По истом поступку, уколико буде потребно, изради Предлог измене и допуне 

годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта  у државној својини на територији Града Ниша, 
 

IV   Комисија ће обавити свој задатак у складу са законом прописаним 
роковима. 

 



 Градско веће доноси Годишњи програм заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Ниша, 
по предходној прибављеној сагласности Министарства, у складу са законски 
прописаним роком.  

 
V Стручну обраду аката, других материјала, организационе и 

административне послове за Комисију обавља Градска управа Града Ниша 
– Секретаријат за пољопривреду. 

 
VI  Овим Решењем ставља се ван снаге Решење о образовању Комисије за 

израду Предлога годишњег Програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији Града Ниша ( ''Сл. лист Града 
Ниша'', бр. 5/2017 и 126/2017). 

 
VII Решење објавити у ''Службеном листу Града Ниша''. 
 
 
 
Обрадила: Весна Милић  ___________________ 
Прегледао:шеф одсека  Маја Ђорђевић  _______________ 
Контролисао: шеф одсека Маја Ђорђевић_______________ 
Одобрио:секретар Секретаријата СашаСтоиљковић _________________ 
Сагласан шеф Службе начелника: Марија Живковић   _______________  

 
 
Број: 1164-3/2020-03   
Датум: 29.12.2020. године   
 

Градско веће Града Ниша   
 
 
 

                                                                                            Председница 
 

                                                                                              Драгана Сотировски 
 

 
                              
 
 
 


