ПРЕДЛОГ
На основу члана 2. Закона о начину и условима признавања права и враћање
земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног
фонда и конфискацију због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних
производа ("Сл. гласник РС", бр. 18/91, 20/92 и 42/98), и члана 41. став 1. тачка 7. Сатута
општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16
и “Сл. лист општине Димитровград”, бр. 7/18), Скупштина општине Димитровград, на
седници одржаној дана __________ године, донела је
ПРЕДЛОГ
Решења о образовању Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву
за враћење земљишта
Члан 1.
Предлаже се Комисија за вођење поступка и доношење решења по захтеву за
враћење земљишта у саставу:
1. Зоран Колев – председник Комисије - председник Вишег суда у Пироту,
Светлана Маринковић – заменик председника Комисије – судија Основног суда у
Димитровграду,
2. Анђел Милев - члан - дипломирани инжењер пољопривреде,
Ивица Матов - заменик члана - дипломирани инжењер пољопривреде,
3. Ненад Јотов – члан - струковни инжењер геодезије-специјалиста,
Александра Николов - заменик члана - струковни инжењер геодезије,
4. Анита Костов - члан – одборница Скупштине општине Димитровград,
Драган Величков - заменик члана – одборник Скупштине општине Димитровград,
5. Асен Коцев - члан – одборник Скупштине општине Димитровград,
Наташа Ненов - заменик члана – одборница Скупштине општине Димитровград.
Члан 2.
Овај предлог Решења о образовању Комисије за вођење поступка и доношење
решења по захтеву за враћење земљишта доставити Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Србије ради образовања предметне Комисије.
Образложење
Правни основ за доношење овог предлога Решења постоји у члану 2. Закона о начину
и условима признавања права и враћање земљишта које је прешло у друштвену својину по
основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацију због неизвршених обавеза из
обавезног откупа пољопривредних производа ("Сл. гласник РС", бр. 18/91, 20/92 и 42/98),
где законодавац у ставу 1. прописује да „поступак по захтеву за враћање земљишта води и
Решење доноси Комисија коју образује Министар пољопривреде, шумарства и
водопривреде на предлог Скупштине општине“, док у ставу 2. се прецизира да се Комисија
састоји од председника и четири члана који имају заменике“.
У ставу 3. истог члана законодавац такође прописује да се за председника Комисије
именује судије а за чланове Комисије један геодетски стручњак, један дипломирани
инжењер пољопривреде и два члана из састава Скупштине општине.

Разлог оснивања ове Комисије јесте поштовање императивних правних прописа и
формално правних услова код предлагања председника и чланова Комисије.

Правна поука: Против овог Решења може се покренути управни спор пред
Управним судом у року од 30 дана од дана достављања Решења.

Број: ___________________
У Димитровграду, ___________2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК,
Зоран Ђуров

