
На основу члана 60. став 3. Закона 
о пољопривредном земљишту („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 62/06, 
65/08 – др. Закон, 41/09 и 112/2015) и 
члана 3. Закона о изменама и допунама 
Закона о пољопривредном земљишту 
(“Службеном гласнику РС”, бр. 112/2015 
) и члана 74 Статута oпштине Велико 
Градиште(„Службени гласник општине 
Велико Градиште“, бр.  9/2008), председник 
општине Велико Градиште, доноси

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА

ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО 
ГРАДИШТЕ  ЗА 2018. ГОДИНУ

 I - Образује се Комисија за 
давање мишљења на Предлог годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији 
општине Велико Градиште за 2017. годину 
(у даљем тексту: Комисија).

 II – У Комисију се именују: 

за председника: 

Александар Игњатијевић, из  Великог 
Градишта, дипл.инж.пољопривреде, 12220 
Велико Градиште, ул. Војводе Путника бр. 4;

за чланове:

1. Данијел Живановић, дипл.правник, 
12220 Велико Градиште, Бошка 
Вребалова 92; 

2. Микица Ђорђевић, из Затоња, 
пољопривредник уписан у Регистар 
пољопривредних газдинстава, 12226 
Затоње, ул. Маршала Тита бр. 94; 

3. Слободан Живић, из Пожажена , 
пољопривредник уписан у Регистар 
пољопривредних газдинстава, 12220 
Велико Градиште , Маршала Тита  
бр.34 ; 

4. Снежана Стевић, М.Тита 48 Кумане, 
пољопривредник уписан у Регистар 
пољопривредних газдинстава. 

 III – Задатак Комисије је:

а) да размотри Предлог годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на 
територији општине Велико Градиште за 
2018. годину (у даљем тексту: Предлог 
годишњег програма за 2018. годину);

б) да изради писано мишљење на Предлог 
годишњег програма за 2018  годину; 

в)  да своје писано мишљење достави 
Комисији за израду Годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на 
територији општине Велико Градиште  за  
2018 годину  и  Одељењу за привредни и 
економски развој и дијаспору Општинске 
управе општине Велико Градиште.
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 IV – Рок за достављање писаног 
мишљења из тачке III овог решења је 
15 (петнаест) дана од дана образовања 
Комисије.

 V – Чланови Комисије имају право 
на надокнаду за рад у Комисији, у висини 
коју утврђује преседник општине Велико 
Градиште својим актом.

 VI – Стручну обраду аката, 
других материјала, организационе и 
административне послове за Комисију врши 
Одељење за привредни и економски развој 
и дијаспору Општинске управе Општине 
Велико Градиште.

О б р а з л о ж е њ е

 I – Правни основ за доношење 
решења

 Правни основ за доношење Решења 
о образовању Комисије за давање мишљења 
на Предлог годишњег пограма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији општине Велико 
Градиште за 2018 годину садржан је у 
садржан је у одредбама члана 60. став 3. 
Закона о пољопривредном земљишту и чл.74 
Статута општине Велико Градиште. 

 II – Разлози за доношење решења

 Одредбом члана 60. став 3. Закона о 
пољопривредном земљишту прописано је 
да Програм из става 2. овог члана надлежни 
орган јединице локалне самоуправе доноси 
по претходно прибављеном мишљењу 
комисије коју образује председник општине, 
односно градоначелник, а која у свом саставу 
има најмање половину чланова физичка 
лица - пољопривреднике који су уписани 
у Регистар пољопривредних газдинстава у 
складу са прописом којим се уређује упис у 
Регистар пољопривредних газдинстава, као 
и дипломираног инжењера пољопривреде.

Комисија за израду Предлога 
годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта 
на територији општине Велико Градиште 
за 2018. годину, образована Решењем СО 
Велико Градиште, Број: 02-42/2017-01-1 
од 10.11.2017. године, израдила је Предлог 
годишњег програма за 2018 годину, у складу 
са одредбама Закона о пољопривредном и 
упутствима и Инструкцијом Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде о 
изради годишњег програма заштите, уређења 
и коришћења пољопривредног земљишта 
и поступка јавног надметања, број: 320-11-
5512/2009-06 од 3.11.2010. године.
 Предлог годишњег програма за 2018. 
годину садржи врсту и обим радова које 
треба извршити у 2018. години, динамику 
извођења радова и улагања средстава, податке 
који се односе на пољопривредно земљиште 
у државној својини Републике Србије и то 
податке о укупној површини и површини 
на подручју општине Велико Градиште по 
катастарским општинама пољопривредног 
земљишта у државној својини на 
територији општине Велико Градиште, 
који су добијени од Републичког геодетског 
завода, корисницима пољопривредног 
земљишта у државној својини, закупцима 
пољопривредног земљишта у државној 
својини, површини пољопривредног 
земљишта у државној својини која није 
дата на коришћење, 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 и податке о стању заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта у државној својини. Предлог 
годишњег програма за 2018. годину, 
такође садржи и податке о површини 
пољопривредног земљишта у државној 
својини које се даје у закуп по основу права 
пречег закупа правним и физичким лицима 
која су власници инфраструктуре која се 
налазе на земљишту у државној својини и/
или власницима објеката за узгој и држање 
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животиња и која се баве узгојем и држањем 
животиња, а у циљу производње хране за 
животиње, а који се налазе на територији 
општине Велико Градиште.

 III – Образложење појединачних 
предложених решења
 Тачком I овог решења образована је 
Комисија за давање мишљења на Предлог 
годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на 
територији општине Велико Градиште за 
2018 годину, сходно одредби члана 60. став 
3. Закона о пољопривредном земљишту.
 Тачком II одређен је састав и број 
чланова Комисије. Имајући у виду законску 
обавезу да ова комисија у свом саставу мора 
имати најмање половину чланова физичка 
лица – пољопривреднике који су уписани 
у Регистар пољопривредних газдинстава, у 
складу са прописом којим се уређује упис у 
Регистар пољопривредних газдинстава као и 
дипломираног пољопривредног инжењера. 
 Приликом именовања председника 
комисије, узето је у обзир стручно знање и 
искуство.
 Тачком III овог утврђен је задатак 
ове комисије, а тачком IV одређен је рок за 
достављање мишљења на Предлог годишњег 
програма 2018. годину.
 Тачком V предложено је да чланови 
Комисије имају право на надокнаду за рад у 
Комисији, у висини коју утврђује преседник 
општине Велико Градиште својим актом.
 Тачком VI предложено је да 
стручну обраду аката, других материјала, 
организационе и административне послове 
за седнице Комисије врши Одељење за 
привредни и економски развој и дијаспору 
Општинске управе општине Велико 
Градиште које, између осталих, врши 
послове који се односе на припрему, израду 
и доношење годишњег програма заштите, 
уређење и коришћење пољопривредног 
земљишта за територију општине Велико 
Градиште.

 IV – Финансијска средства

 Финансијска средства за рад Комисије 
обезбеђена су у складу са Одлуком о буџету 
општине Велико Градиште за 2018. годину.
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