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
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