
 
 
 
           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 08.09.2014. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
 
 
 I  Утврђује се Предлог  решења о измени Решења о образовању Комисије за 
израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији Града Ниша. 
 
 II  Предлог  решења о измени Решења о образовању 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 представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређује се Љубиша Стојановић, заменик начелник Управе за пољопривреду и 
развој села.   

 
 
 

Број: 1300-2/2014-03 
У Нишу, 08.09.2014. 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 37. Статута Града Ниша
("Службени лист Града Ниша", број 88/08), 

Скупштина Града Ниша, на седници од ____________.2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 

I

У Решењу о образовању Комисије за израду предлога Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша (''Службени
лист Града Ниша'' број 6/14), у тачки  II, врше се следеће измене:

- Уместо  ''Невена  Павловић,  дипломирани  правник  -  Управa  за  имовину  и
инспекцијске послове''  треба да стоји ''Марина Каралеић, економиста – Управа за
пољопривреду и развој села'',

- Под редним бројем 7. уместо: ''Стојан Николић, инжењер пољопривреде - Управа за
пољопривреду  и  развој  села'' треба  да  стоји:  ''Иван  Павловић,  дипломирани
инжењер заштите животне средине – Управа за пољопривреду и развој села.

II

Решење објавити у ''Службеном листу Града Ниша''.

Број: __________________
У Нишу, _______________    

                               
СКУПШТИНА ГРАДА НИША

                                                                            ПРЕДСЕДНИК

                                                                            Проф.др Миле Илић



Образложење

Решењем о образовању Комисије за израду предлога Годишњег програма заштите,

уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша (''Службени

лист Града Ниша''  број 6/14),  Скупштина Града Ниша образовала је Комисију за израду

предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта

на територији Града Ниша.

У  циљу  постизања  веће  оперативности  у  обављању  задатих  послова  Комисије,

уместо  Невене  Павловић,  дипломираног  правника  –  запослене  у  Управи  за  имовину и

инспекцијске послове, предлаже се именовање Марине Каралеић, економисте, запослене у

Управи  за  пољопривреду  и  развој  села,  распоређене  на  радном  месту  послови

координације пројекта у Одсеку за одрживи рурални развој.

Такође,  због  одласка  у  пензију  члана  Комисије  Стојана  Николића,  инжењера

пољопривреде,  запосленог  у  Управи  за  пољопривреду  и  развој  села  предлаже  се

именовање  Ивана  Павловића,  дипломираног  инжењера  заштите  животне  средине,

запосленог  у  Управи  за  пољопривреду  и  развој  села  на  радном  месту  координатор

пројеката.

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

УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА

                                                                                                     ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА

                                                                                                           Љубиша Стојановић



Тачка Решења о образовању Комисије за  израду предлога годишњег Програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша чија се

измена предлаже

II

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

- председник
Младен  Гвозденовић,  дипломирани  инжењер  пољопривреде  -  Управa  за

пољопривреду и развој села; 

- заменик председника
 Невена  Павловић,  дипломирани  правник  -  Управa  за  имовину  и  инспекцијске
пословепољопривреду и развој села; 

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.    


