
 

                                                                                                                        

 

  На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник  РС“, 

бр. 129/07), члана 41. и 138. Статута општине Владичин Хан („Сл. гласник Пчињског 

округа“, број 21/08 и 8/09 и „Сл. гласник града Врања“, бр. 11/13) и члана 128. 

Пословника Скупштине општине Владичин Хан („Сл. гласник града Врања“, број 

15/10),  Скупштина општине Владичин Хан на седници одржаној дана 19.09.2013. 

године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊИХ 

ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА 

 

I 

 Образује се стручна  Комисија за израду годишњих 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 Тасић,  дипл. инг. пољопривреде 

 

 Чланови Комисије: 

1. Бранка Милосављевић, дипл. економиста, 

2. Марија Андрејевић,  дипл. инг. арх. 

3. Милош Стојановић,  дипл. правник 

4. Ђорђе Савић, дипл. инг. електротехнике,  

5. Жикица Стевановић, инг. геодезије, 

6. Горан Иванов,  економиста. 

 

III 

 Задатак Комисије је да изради предлоге годишњих Програма заштите, уређења 

и коришћења пољопривредног земљишта , којим ће утврдити врсту и обим радова које 

треба извршити у 2014., 2015., 2016. и 2017. години , динамику извођења радова и 

улагања средстава, а посебно утврдити податке које се односе на пољопривредно 

земљиште у државној својини у складу са чланом  60. став 6. Закона о 

пољопривредном земљишту («Сл. гласник РС», бр. 62/06 и 41/09), прибави мишљење 

Комисије из члана 60. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл. гласник РС», 

бр. 62/06 и 41/09) и сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде. 

 

IV 

 Комисија је дужна да предлоге годишњих Програма из тачке 3. овог Решења за 

наредну годину изради и достави Скупштини на усвајање, како би исти били донешени  

најкасније до 31. марта за текућу годину. 

 

 



V 

 Мандат председник и чланова стручне  Комисије за израду годишњих 

Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини 

Владичин Хан траје 4 ( четири ) године. 

 

VI 

 Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о образовању стручне 

Комисије за израду годишњих Програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта  („Сл. гласник Пчињског округа“, број 23/09, 6/11 и „Сл. 

гласник града Врања“, бр. 29/12). 

 

VII 
 Решење ступа на снагу даном доношења, a објавиће се у „ Службеном гласнику 

града Врања“.  

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 ВЛАДИЧИН ХАН 

БРОЈ:06-96/27/2013-01 

 

 

                                                                                              П Р Е Д С Е Д Н И К, 

                                                                                               Миљан Стојановић                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 


