
                                                                       
 На основу  члана 41. и 138. Статута општине Владичин Хан («Сл. гласник 
Пчињског округа», број 21/2008) и члана 123. Пословника Скупштине општине 
Владичин Хан  («Сл. гласник Пчињског округа», број 23/2008), Скупштина 
општине Владичин Хан  на седници одржаној дана 20.12.2008. године, донела је 

 
 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ  НАДЛЕЖНОГ  ОРГАНА  ЗА  СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОСТУПКА  ДАВАЊА  У  ЗАКУП  ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА  У  ДРЖАВНОЈ  СВОЈИНИ 

 
Члан 1. 

 
 Одређује се председник општине, као орган надлежан за доношење одлуке о 
расписивању јавног огласа  о давању у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини, уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде (у даљем тексту: Министарство), а у складу са Годишњим програмом 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Владичин 
Хан.  

Члан 2. 
 

 Одређује се председник општине, као надлежан орган да на основу предлога 
Комисије за спровођење поступка јавних надметања коју образује Скупштина 
општине, донесе Одлуку о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини, уз сагласност Министарства. 
 

Члан 3. 
 Одредбе члана 1. и 2. ове Одлуке односе се и на пољопривредно земљиште 
које је, у складу са посебним законом, одређено као грађевинско земљиште, а 
користи се за пољопривредну производњу до привођења планираној намени, као и 
на пољопривредне објекте у државној својини. 
 

Члан 4. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном 
гласнику Пчињског округа». 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 ВЛАДИЧИН ХАН 
БРОЈ :06-95/13/2008-01 
 
                                                                                                  П Р Е Д С Е Д Н ИЦА 
        ______________________ 
             Данијела Поповић 

 
 

  



 
 

На основу члана 41. и 138. Статута општине Владичин Хан («Сл.гласник 
Пчињског округа», број 21/2008) и 123. Пословника Скупштине општине Владичин 
Хан («Сл. гласник Пчињског округа, број 23/08), Скупштина општине Владичин 
Хан на седници одржаној дана 20.12.2008. године, донела је 
 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА 

 
 
 
I 

 Образује се стручна  Комисија за израду Годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Владичин Хан. 

 
 

II 
 

 Комисију чине председник и 6 (шест) чланова и то: 
 Председник Комисије: 

1. Слађана Стевановић,  дипл. инг. пољопривреде, радник Одељења за 
финансије и привреду. 

 Чланови Комисије: 
1. Јелена Димчић, дипл. агроекономиста, радник Одељења за финансије и 

привреду; 
2. Предраг Јовић,.металостругар из Стубла; 
3. Слађан Величковић, шумарски техничар из Прекодолца;  
4. Зоран Батић, пољопривредник из Прибоја; 
5. Дејан Павловић, геометар, радник Службе за катастар непокретности; 
6. Слађан Милосављевић, ссс., радник Одељења за општу управу и јавне 

службе. 
 
 

III 
 

 Задатак Комисије је да изради Предлог годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта , којим ће утврдити врсту и обим 
радова које треба извршити у 2009. години , динамику извођења радова и улагања 
средстава, а посебно утврдити податке које се односе на пољопривредно земљиште 
у државној својини у складу са чланом 14. став 7. Закона о пољопривредном 
земљишту («Сл. гласник РС», бр. 62/06) и прибави мишљење Комисије из члана 14. 
став 5. Закона о пољопривредном земљишту.  

 
 



 
 
 
 

IV 
 

 Комисија је дужна да Предлог годишњег програма из тачке 3. овог Решења 
изради и достави Скупштини на усвајање у року од 45 дана од дана именовања. 

 
 

V 
 

   Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
«Службеном гласнику Пчињског округа». 
 
 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 ВЛАДИЧИН ХАН 
БРОЈ: 06-95/14/2008-01 
 
 
 

 
 ПРЕДСЕДНИЦА 

_________________ 
Данијела Поповић 

 


