
        На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008) члана 72 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша” број 1/2013) 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 27.01.2014. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I  Утврђује се Предлог решења о образовању Комисије за израду предлога
годишњег програма заштите, уређења и коришћење пољопривредног земљишта
на територији Града Ниша.

II Предлог  решења о образовању комисије  за израду предлога годишњег
програма  заштите,  уређења  и  коришћење  пољопривредног  земљишта  на
територији Града Ниша, доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.

III За  представника  предлагача  по  овом предлогу  на  седници  Скупштине
Града Ниша, одређује се Саша Стоиљковић, начелник Управе за пољопривреду и
развој села.

     
Број: 128-14/2014-03
У Нишу, 27.01.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



На основу  члана  60.  став  2,  3,  4,  5  и  6  Закона  о  пољопривредном земљишту
(''Службени гласник РС'', број 62/2006, 65/2008 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 од _________2014. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 

I

Образује се Комисија за израду предлога годишњих програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  на  територији  Града  Ниша  (у  даљем  тексту:
Комисија), на мандатни период од четири године. 

II

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

- председник
Младен  Гвозденовић,  дипломирани  инжењер  пољопривреде  -  Управа  за

пољопривреду и развој села; 

- заменик председника
 Невена  Павловић,  дипломирани  правник  -  Управa  за   имовину  и  инспекцијске
послове

чланови:
1. Слађана Миладиновић, геодетски инжењер, Управа за имовину и инспекцијске

послове;  
2.  Зоран  Ранђеловић,  геодетски  инжењер,  Управа  за  имовину  и  инспекцијске

послове;   
3.  Јовица Ђонић, геодетски инжењер - РГЗ Служба за катастар непокретности Ниш;
4.  Слободан Стојановић,  дипломирани економиста  -  Управа  за  пољопривреду и

развој села;
5. Весна Милић, дипломирани правник - Управа за пољопривреду и развој села;
6.  Иван  Петковић,  инжењер  пољопривреде  -  Управа  за  пољопривреду  и  развој

села;  
7.  Стојан  Николић,  инжењер пољопривреде -  Управа  за  пољопривреду и  развој

села.    

III

Задатак Комисије је да у мандатном периоду,  обавља послове везане за израду
предлога годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
на територији Града Ниша, којима ће у складу са Законом и другим прописима, утврдити:

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



Комисија ће о сваком предлогу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији Града Ниша прибавити мишљење комисије, коју
образује  Градоначелник  у  складу  са  овлашћењима  из  члана  60.  став  3.  Закона  о
пољопривредном земљишту.

IV

По  добијању  мишљења  из  тачке  III  став  2  овог  решења,  Комисија  доставља
предлог Годишњег програмa заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
на територији Града Ниша ресорном министарству, ради давања претходне сагласности.

Скупштина Града Ниша доноси Годишњи програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног  земљишта  на  територији  Града  Ниша,  по  претходно  прибављеној
сагласности Министарства, најкасније до 31.марта текуће године. 
.

V

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

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  (''Службени  лист  Града  Ниша''  број  12/2010)  и  Решење  о
разрешењу  и  именовању  председника  и  заменика  председника  Комисије  за  израду
предлога годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредниг земљишта
на територији Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'' број 49/2011)

 
VII

Ово решење објавити у "Службеном листу Града Ниша" .

Број: _____________
У Нишу, __________2014.године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

                                                                       ПРЕДСЕДНИК

                                                                       Проф. др Миле Илић



Образложење

Законом   о  пољопривредном  земљишту  (''Службени  гласник  РС'',  број  62/2006,
65/2008-3  и  41/09),  прописано  је  да  Пољопривредним  земљиштем  у  државној  својини
располаже и управља држава преко Министарства. Пољопривредно земљиште у државној
својини  користи  се  према  годишњем  програму  заштите,  уређења  и  коришћења
пољопривредног земљишта који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе.
Програм доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе најкасније до 31. марта
текуће  године,  по  прибављеном  мишљењу  Комисије  коју  образује  Градоначелник  и
претходној сагласности надлежног министарства, односно Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде. 

Програмом заштите,  уређења и коришћења пољопривредног земљишта утврђује
се:  врста  и  обим  радова  које  треба  извршити  у  периоду  за  који  се  програм  доноси,
динамика  извођења  радова  и  улагања  средстава,  као  и  подаци  који  се  односе  на
пољопривредно земљиште у својини у државној својини: 1) укупна површина и површина
по катастарским општинама пољопривредног земљишта у државној својини на територији
јединице  локалне  самоуправе;  2)  корисницима  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини;  3)  закупцима  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини;  4)  површини
пољопривредног земљишта у државној својини која није дата на коришћење; 5) укупној
површини пољопривредног земљишта у државној својини која је планирана за давање у
закуп,  као  и  површине  делова  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  које  су
планиране  за  давање  у  закуп  (једна  или  више  катастарских  парцела)  са  бројем
катастарске  парцеле,  површином,  класом  и  културом;  6)  стању  заштите,  уређења  и
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини.

Овим  Решењем,  образује  се  Комисија,  која  ће  у  складу  са  законом,  обављати
послове  везане за израду предлога годишњих програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног  земљишта  на  територији  Града  Ниша,  почев  од  израде  предлога
Програма  заштите,  уређења  и  коришћења  пољопривредног  земљишта  на  територији
Града Ниша за 2014.годину.

Како је Законом прописано да годишњи Програм  заштите, уређења и коришћења
пољопривредног  земљишта  доноси  надлежни  орган  јединице  локалне  самоуправе
најкасније  до  31.  марта  текуће  године,  а  досадашњој  Комисији  за  израду  предлога
годишњег  Програма  заштите,  уређења  и  коришћења  пољопривредног  земљишта  на
територији Града Ниша (''Службени лист Града Ниша''  број  12/2010 и 49/2011),  мандат
истиче  10.марта  2014.  године,  у  циљу  постизања  континуитета  у  поступку  израде  и
праћења  примене  предметног  Програма,  образује  се  нова  Комисија  а  овим  решењем
ставља ван снаге Решење о образовању Комисије за израду предлога годишњег Програма
заштите,  уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша
(''Службени  лист  Града  Ниша''  број  12/2010)  и  Решење  о  разрешењу  и  именовању
председника и заменика председника Комисије за израду предлога годишњег Програма
заштите,  уређења и коришћења пољопривредниг земљишта на територији Града Ниша
(''Службени лист Града Ниша'' број 49/2011).

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

УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА

                 НАЧЕЛНИК

                                                                                                                Саша Стоиљковић


