
На основу члана 2. Закона о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је 

прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због 

неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа („Службени гласник РС“ бр. 18/91, 

20/92 и 42/98) и члана 40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико 

Градиште“ бр. 2/2019)  
           Скупштина општине Велико Градиште, на 21. седници одржаној дана 13.02.2023. године, донела је, 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о утврђивању предлога за измену Решења о образовању Комисије за вођење поступка и доношење 

решења по захтеву за враћање земљишта   
 

ПРЕДЛАЖЕ СЕ Министарству пољопривреде шумарства и водопривреде РС да изврши измену Решења о 

образовању Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање земљишта (у даљем 

тексту: Комисија) за општину Велико Градиште, на основу утврђеног предлога Скупштине општине Велико 

Градиште који гласи: 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Комисије Никола Митић из Великог Градишта, геометар и Данијела Илић, 

дипл.инж. пољопривреде, туристички инспектор- радник Општинске управе из Великог Градишта, 

РАЗРЕШАВА СЕ заменик члана Комисије Александар Игњатијевић из Великог Градишта, дипл.инж. 

пољопривреде, самостални саветник- радник Општинске управе из Великог Градишта 

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Комисије Зоран Јовановић, геодетски инж.  из Великог Градишта,  и Александар 

Игњатијевић, дипл.инж. пољопривреде, самостални саветник- радник Општинске управе из Великог 

Градишта. 

ИМЕНУЈЕ СЕ за заменика члана Комисије Данијела Илић, дипл.инж. пољопривреде, туристички 

инспектор- радник Општинске управе из Великог Градишта из Великог Градишта. 

      
 2. Решење доставити: Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде РС. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
          Чланом 2. Закона о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у 

друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених 

обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа („Службени гласник РС“ бр. 18/91, 20/92 и 42/98) 

предвиђено је да поступак по захтевима странака за враћање земљишта води и решење доноси Комисија, коју 

образује Министар пољопривреде шумарства и водопривреде РС а на предлог Скупштине општине. 
          Комисија се састоји од председника и четири члана који имају своје заменике. За председника 

Комисије именују се судије са положеним правосудним испитом а за чланове један геодетски стручњак, 

један дипломирани инжењер пољопривреде и два члана из састава СО. 

За првобитно именовање Комисије Скупштина општине Велико Градиште је Министарству упућивала 

коначна решења бр.02-46/2020-01-1 од 23.10.2020.г. и 02-2/2021-01-1 од 1.3.2021.г. на основу који је 

Министарство именовало чланове, а затим и заменике чланова поменуте Комисије. 

Обзиром да је Никола Митић који је именован на предлог СО Велико Градиште Решењем Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде бр.119-01-00031/2021-09 од 16.3.2021.г. дао оставку, поднеском 

02-2/2023-01-1 од 16.1.2023.г., то је Скупштина у складу са чланом 2 Закона о начину и условима признавања 

права и враћању земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног 

фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа 

Скупштина утврдила предлог, који је упутила надлежном Министарству којим иницира измену Решења о 

образовању Комисије. 
          Обзиром да на напред наведено Скупштина општине Велико Градиште донела решење као у 

диспозитиву. 
 

Број: 02-4/2023-01-1 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
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