
 
На  основу  члана  32. Закона  о  локалној  самоуправи  («Службени  

гласник  РС» број 129/07), члана 39. Статута општине Ариље («Службени 
гласник општине Ариље» број 6/2008, 6/2010 и 5/2014), а у вези спровођења 
члана 60. Закона о пољопривредном земљишту («Службени гласник РС» бр. 
62/06, 65/08-др. Закон, 41/09, 12/15 и 18/17) и Препоруке  министра  за   
пољопривреду,  шумарство и водопривреду 
 

Скупштина општине Ариље, на 22. седници одржаној 17.12. 2018. године 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и избору члана Комисије за израду Годишњег програма 
заштите, уређења 

и коришћења пољопривредног земљишта у општини Ариље 
 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ Јелена Бојовић из Ариља, дипл. инжењер хидрологије, 
дужности члана Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта у општини Ариље, по поднетој оставци.  
 

II 

           БИРА СЕ Небојша Недељковић, из Вирова, дипломирани инжењер 
пољопривреде, за члана Комисије за израду Годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Ариље.  
 

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 периоду за који се Годишњи програм 
доноси,  динамику извођења радова и улагања средстава, кao и  податке који  
се  односе  на пољопривредно земљиште у  државној својини и то податке о: 

- укупној површини и површини по катастарским општинама пољопривредног 
земљишта у државној својини на територији јединице локалне самоуправе, 

- 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, 

-  стању заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној 
својини,  све у складу са чланом 60. Закона о пољопривредном земљишту. 

 



IV 

Комисија  је  дужна  да  предлог  Годишњег  програма  из  тачке 3.  овог 
Решења изради и достави Скупштини општине на усвајање најкасније до 1. 
марта, године за коју се програм доноси. 

 
 

V 

        Мандат члана Комисије из тачке II овог решења траје до истека мандата 
чланова Комисије изабраних решењем СО Ариље 01 број 112-158/2017,  29. 
12. 2017. године. 

. 
 

VI 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 
„Службеном гласнику општине Ариље“. 
 

 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
Скупштина општине 

III број 112-104/2018,  17. 12. 2018. године 
 

 
Председник Скупштине општине, 

                                                                                          Драгиша Терзић 
 

 


