
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА 

П Р Е Д С Е Д Н И К 

Број:02-1248/2021-01 

Дана, 04.06.2021.године 

Ж и т о р а ђ а 

 

 

На основу члана 44.Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС 

број:129/2007, 83/2014- др.Закон, 101/2016-др.Закон и 47/2018), чл.67.Статута општине 

Житорађа (Службени лист града Ниша број 27/2019), председник општине Житорађа, дана 

04.06.2021.године доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о  образовању комисије за спровођење и реализацију програма подршке у 

спровођењу пољопривредне политике и политике руралног развоја општине 

Житорађа у 2021.години 

 

I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ комисија за за спровођење и реализацију програма подршке у 

спровођењу полљопривредне политике и политике руралног развоја општине Житорађа у 

2021.години у саставу: 

1.СЛАЂАН РАКИЋ дипл.инг.пољопривреде из Житорађе, помоћник председника 

општине Житорађа за област пољопривреде, председник комисије; 

2.ДРАГОСЛАВ СТОЈКОВИЋ, дипл.инг.пољопривреде из Житорађе, професор 

Дредње школе Житорађа, члан комисије и  

3.СЛАВИЦА СТОЈАНОВИЋ дипл.инг.пољопривреде из Ђакуса, професор 

Средње школе Житорађа, члан комисије. 

II 

Комисија се именује на период од три године, односно до окончања обавезе 

праћења и контроле уговорених обавеза по основу уговора који општина Житорађа 

закључује са корисницима подстицајних средстава у спровођењу пољопривредне 

политике и политике руралног развоја. 

 



III 

Задатак комисије је да сачини пословник о раду, изврши контролу достављене 

документације у смислу комплетности и испуњености услова из јавног позива, о чему ће 

сачинити писани извештај, који ће доставити председнику општине Житорађа у циљу 

доношења одлуке о расподели средстава по јавном позиву и закључења уговора са 

подносиоцима пријаве који испуњавају услове за доделу средстава.  Непотпуне и 

неблаговремене пријаве, комисија неће узимати у разматрањре, већ ће их одбацити 

Закључком. Извештај мора садржати чињенице о редоследу приспелих пријава за оне 

подносиоце који испуњавају услове јавног позива, која је документација достављена уз 

поднету пријаву и предлог председнику општине са ранг листом подносилаца који су 

испунили услове, за доделу бесповратних средстава из буџета општине Житорађа по 

јавном позиву. 

Задатак комисије је и да у периоду од три године од дана пласирања бесповратних 

средстава изабраним корисницима, врши периодичну контролу испуњења уговорних 

обавеза у смислу праћења увећања броја приплодних крмача и њиховог уматичења, у 

складу са уговореном динамиком, најмање једном годишњеа, а по потреби и чешће. 

IV 

Накнада за рад члановима комисије исплаћиваће се у складу са Одлуком о висини 

накнаде за рад чланова комисије које образује председик општине и Начелник Општинске 

управе општине Житорађа број: 02-1281/15-01 од 12.10.2015.године. 

V 

Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено на интернет 

презентацији општине Житорађа www.zitoradja.org. 

VI 

Решење доставити члановима комисије и архиви. 

 

Број:02-1248/2021-01 

У Житорађи, дана 04.06.2021.године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

________________________ 

       Иван Станојевић 

 


