
                                                                                                           ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА
                                                                                                                     Ул. Шумадијски трг бр.2
                                                                                                                                 Б Е О Г Р А Д

                                                                                                                                  На личност
                                                                                                                  Председнику ГО Чукарица

На основу члана 29. Статута градске општине Чукарица („Сл. лист Града Београд“, бр.
61/14  –  пречишћени текст)  у  вези са  чланом 89.  Пословника  Скуштине  општине
Чукарица  („Сл.  лист  Града  Београда“,  бр.  32/15),  у  законом  предвиђеном  року
подносим

 
                                                                             
                                                                            ПРЕДЛОГ
                 ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРЕДЛОЖЕНОГ ДНЕВНОГ РЕДА
                                                                 12. седнице ГО Чукарица
                                               сазване за 14.11.2017. Године у 15 часова

ПРЕДЛАГАЧ: МИРКО БЕНАЋ, одборник ГО Чукарице испред одборничке групе  
                           „ДОСТА ЈЕ БИЛО“ Чукарица.

Предлажем да се у предложени дневни ред наведене седнице уврсти тачка дневног реда:

Формирање радне групе за доношење акционог плана за унапређење стања пољопривреде на
општини Чукарица

Oбразложење

На дневном реду 11 скупштине општине Чукарица под тачком 7 вођена је расправа“ анализа 
стања пољопривреде и развојни потенцијал пољопривреде на општини Чукарица „. У наведеној 
анализи констатовано је да је стање јако лоше и да су развојни капацитети потпуно 
неискориштени. 

Никада до сада није постојао план општине који се бави темом унапређења пољопривреде и то је 
сигурно, не главни и једини, али свакако један од разлога оваквог стања. 



Констатовано је да је један од проблема лоша доступност информација и слаби капацитети за 
коришћење разних подстицаја које нуде град и држава. А ово су области у којима општина може 
да пружи подршку.

Имајући у виду све наведено, предлажемо да скупштина општине оформи радну групу која би 
размотрила стање пољопривреде на општини и предложила скупштини на усвајање акциони план 
за унапређење стања и подизање квалитета обраде земље на општини Чукарица, а у складу са 
овлашћењима и капацитетима општине. У плану би требало да буде јасно анализирано стање у 
пољопривреди на територији општине, који су главни проблеми, на које начине општина може да 
прижи подршку ради унапређења стања, који су то конкретни кораци, временски оквир за 
извршење истих, као и методе праћења имплементације и резултата.

                                                                                                                                         Подносилац предлога
                                                                                                                                     Одборник, Мирко Бенаћ

    Доста је било – Саша Радуловић

У Београду, дана  11.11. 2017. године


