
Република Србија 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-43/2018-III 

7. март 2018. године 

Ч  А  Ч  А  К 

 

  

 На основу члана 121. Статута града Чачка („Сл.лист града Чачка“ бр.3/2008, 8/2013, 

22/2013, 15/2015 и 26/2016), 

 

 Градско веће града Чачка, на седници одржаној 7. марта 2018. године,  донело је  

 

РЕШЕЊЕ 

о образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта  

 

I 

 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта,  у саставу: 

                             

ПРЕДСЕДНИК 
 

- Весна Павловић, дипломирани инжењер агрономије, Градска управа за локални 

економски развој, 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
 

- Миланка Крџић, дипломирани инжењер агрономије, Градска управа за локални 

економски развој, 

 

ЧЛАНОВИ 
 

- Др Влајисав Папић, дипломирани  инжењер пољопривреде, Градска управа за 

локални економски развој, 

- Зорица Рафаиловић, дипломирани економиста, Градска управа за локални 

економски развој, 

- Момчило Марковић, дипломирани инжењер пољопривреде, Институт за 

воћарство  Чачак, 

- Небојша Милошевић, доктор биотехничких наука, Институт за воћарство 

Чачак, 

- Драган Вујичић, инжењер геодезије, Служба за катастар непокретности Чачак 

- Миодраг Радивојевић, дипломирани инжењер геодезије, Служба за катастар 

непокретности Чачак 

 

II 
  Задатак Комисије је: 

 

- да пре израде Предлога годишњег програма заштите уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта, обавести јавним позивом 



oopa3oBrle )"CTaHOBC LUKOJ'IC. Crp)'qHe rlo,'bOnpHBpe.lHe CJ'lV)l(Oe. COUujaJHe

vcTaHoBe. BrrcoKooSpa3oBHe \,-cTaHoBe rfarcvrrrere il HavqHe riHCrlrf\re qil.j lr

.]e ocHrrBaLr .qpxaBa. \/crarloBe 3a ri3Bpuelse KprrBr.rLrHfix caH Kun-ia. tc
KolrHcri.jri llocraBe 3axreBe 3a npu3HaBarue IrpaBa na Kopr]Lxhebe
no-boilpHBpe.qHor 3eN,rr.bntxra y ,tpxrasuoj cBo.]uHlI 5e: nrafiarua HaKHa;Je \r

noBprlruHu roia ie npuN.,repeHa r.e,.rarHocrr.r riojonr ce 5aee. ra pa3NIorpn

.rocraB,'baHe 3axreBe r.r noHece ornyK)' o ncru Nr (v,raH 6 I . 3axoua o

n o-ibo rrpn BpeIHot\{ 3et\,lJ.LU rxT}');

.ra rpe u3paire [1pe;1,rora roA]rurref nporpaNra 3a[Irl]re ypetlema Ll

riopuruhersa no-rbonprrBpe;THor- 3ervr,'r,r.rrura o6aeeclu jaBHHu rrogr{BoNr npaBHa rr

(ru:r.rura ,rnua rcoju cy B-nacHuul.r (ir"urcrluoua,rHor cncre\1a :ra uatso,JrbnBaH,e r'l

oABo.lrbaBalbe. pu6marca a roju ce rraJa3e Ha 3eNl-rL,urur1,' y'.lpxaeuoj csojuurur
npaBHa u (ru:uuna,rnqa roja c)'BnacHrlLur oSjercra:a y':roj rr -tp,+.aFbe
xorBorltr,a u xoja ce SaBe ysrojeu u.lp)iarbeNr iruBoll.ru,a a v ur.l-bl
npo113Bo.lme xpaHe 3a i,(rrBorr1rt,e. .la Kolurcrr jr.r .rocraBe raxreBe 3a

npH3HaBa+,e rIpaBa npeLrer 3aKyna uajrcacuuje ro 30. orcroSpa rerlhe r-oirrrHC.
'la Hape,qHY fo.lilHY..qa pa3Nlorpl4 locraB-rbeHe 3axreBe ll loHece 0IJI\K)'c)
ucrrr\'r ( u-raH 64a 3aroua o flo,.bonpuBperHor\r :enr,rurur1,) :

!a r.r3parr [1pe,],lor ro.lurrrFbef nporpa\'ra 3arurrrre vpellersa u xo1-rr.rrutten a

no-:r,orrpriBpe.qHor 3eNr,fbr.irlrra y cKnary ca oApetr6alra Lr,'raHa 60.6 l.6la r.r 6.la
3axoHa o no-bonprrBpe.qHoN,r 3eN,{-rbutltry. vnycrB}rNla n rrHCrp.\ xurr.jonr

MHuucrapcrsa no-rbonpr.rBe,le, LxyMapcrBa [J BoronpriBpe.{e o u3paill]
[o.q[ruH,er rrporpaNra 3aurr]re ypellersa u xopuurherba rror'bonlliBpe.lHor
3eNI,'bH1!'ra:

ila npr.rSaeu Nu4ll.rbebe Kor'trcuje 3a raBarue \ulrxJ.beHra Ko.i) oSpa:1je
tpa.louaqe.-lHrrri. a r<oja \ cB()\r cac raB) rrrra ua.i rran,c no,,ioBrrH\ rr.raHoBa

(rr.r:r.rvrcnx nrlua - noJ.bonpuBpeIHr.rKe xo.i rr c) .\ nficaHr v Perr.rclap
fr o,.bo npH BpellH Hx f a3IltHCTaBa:

ra npnSaen rmcaHv car.'racHocr MrruncrapcrBa ro-rboriprrBpe.qe. u)'NrapcrBa n
BoronprrBpe.le rra f1pe.1,ro[ [o.nuuruer trpo[paNla,

;Ia jlocraBH flpe.uor rojlrlurLt,er- rrporpaMa I-palcroM eehl Ha pa3N{arparbe rr

,V'rspfriearr,e tl .locraB-rbalse Cry'lurrtrull Ha pa3NiaTpa6,c ll JoHom"'oe. Porc ra

.loHorreme.]c Hajrcacuuje,qo 31. N,rap'ra'r'ex1,he rorr.rHe (u"nau 60. clas /+. 3axoHa
o u(). h()frpllBpc-lHo\l rert.tttru lv).

III

Konurcuja ce o6pa:1'je 3a nepuo-q oI Lrerr,rpu ro.quHe.

IV

Oeo peuen e oSjaenru y ..C;1,x5euoM nucr)' rpaxa Llaurca"
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