
 

 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 320-3/21 

Датум: _________.године 

ГРАД УЖИЦЕ 
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На основу члана 26. и члана 60. Статута града Ужица («Службени лист града 

Ужица», брoj 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној _________2021.године, 

донела је  

ОДЛУКУ 

о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини 

Члан 1. 

Одређује се градоначелница Града Ужица, 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 града Ужица за 2021.годину. 

Члан 2. 

Одређује се градоначелница Града Ужица, као надлежан орган, да на основу 

предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања донесе Одлуку о давању у 

закуп пољопривредног земљишта у државној својини, уз сагласност Министарства. 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу 

града Ужица. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 
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О б р а з л о ж е њ е 

 
 

На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту („Службени 

гласник РС”, број 62/06, 65/08, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18) у коме стоји да се 

пољопривредно земљиште у државној својини користи према Годишњем програму 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, неопходно је да 

јединица локалне самоуправе донесе овај програм. 
 

Програмом се утврђује врста и обим радова које треба извршити за одређени 

период. 
 

На овај начин јединица локалне самоуправе добија знатно више 

надлежности у области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, 

а средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини у висини од 60% приход су буџета Републике Србије, а у висини од 40% 

приход су буџета јединице локалне самоуправе и користе се за реализацију 

Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе. 
 

Да би се приступило спровођењу поступка јавног надметања за давање 

пољопривредног земљишта у закуп, потребно је на првој седници Скупштине 

донети Одлуку о усвајању Програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта за територију града Ужица за 2021.годину, као и 

Одлуку о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини. 
 

На Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 

територију града Ужица за 2021.годину који је утврдила Комисија за израду 

Програма, сагласност је дало Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, Управа за пољопривредно земљиште, број 320-11-7699/2021-14 дана 

25.08.2021.године. 
 

Након усвајања Програма и горе наведених Одлука, расписаће се оглас за 

давање пољопривредног земљишта у закуп. 

 

Градско веће је на седници одржаној 21.9.2021.године утврдило Предлог 

одлуке и предлаже Скупштини да предлог размотри и усвоји. 
 


