
На основу члана 56 тачка 1 Статута Града Ниша (''Службени лист Града 
Ниша'', број 88/2008) и члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(''Службени лист Града Ниша'', број 101/2008 и 4/2009), 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 21.05.2009. године, доноси 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 

I Утврђује се Предлог решења којим се предлажу  кандидати за састав 
комисије која води поступак и доноси решења по захтевима за враћање 
земљишта. 
 
 

II  Предлог решења којим се предлажу кандидати за састав комисије која 
води поступак и доноси решења по захтевима за враћање земљишта доставља 
се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред 
седнице Скупштине Града. 
 
 

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређује се Љубиша Јанић, начелник Управе за имовину и 
инспекцијске послове. .                                      

 
 
Број: 706-11/2009-03 
У Нишу, 21.05.2009. године            
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

Председник 
 

мр Милош Симоновић 
 
 
 
 
 
 

 
 



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'', број 18/9, 20/92 и 42/98) и члана 37 Статута Града Ниша (''Службени лист 
Града Ниша'', број 88/2008), 
 Скупштина Града Ниша, на седници одржаној                   2009. године, 
донела је  
 
 

РЕШЕЊЕ 
 

 I Утврђује се предлог кандидата за састав комисије која води поступак и 
доноси решења по захтевима за враћање земљишта, и то: 
 
- за председника 
Добрила Здравковић, судија Општинског суда у Нишу 
 
- за заменика председника  
Сузана Стаменковић, судија Општинског суда у Нишу 
 
-за чланове: 
1. Проф. др Владан Пешић, одборник Скупштине Града Ниша 
2. Љубиша Ђурић, правник, одборник Скупштине Града Ниша 
3.Иван Антић, дипломирани инжењер пољопривреде у Управи за 
пољопривреду и развој села 
4. Зоран Ранђеловић, геометар у Управи за имовину и инспекцијске послове 
 
-за заменике чланова: 
 
 
1.Томислав Будеш, студент, одборник Скупштине Града Ниша 
2. Драгомир Ђокић, електротехничар, одборник Скупштине Града Ниша 
3. Дејана Раденковић, дипломирани инжењер пољопривреде у Управи за 
пољопривреду и развој села 
4. Слађана Миладиновић, геометар у Управи за имовину и инспекцијске 
послове 
 
 

II Решење доставити: Министру Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде. 
 
Број, 
У Нишу, 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

Председник 
 

Проф. др Миле Илић 



О б р а з л о ж е њ е 
 

 
 Законом 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 Републике Србије" број 18/91, 
20/92 и 42/98) прописано је да поступак по захтевима за враћање земљишта 
води и решење доноси Комисија коју образује Министар надлежан за послове 
пољопривреде, на предлог Скупштине Општине односно Града.Истим Законом 
прописано је и да састав Комисије чине председник и четири члана који имају 
заменике. 
 
 Чланом 2 став 2 наведеног Закона прописано је да председник Комисије 
именује из редова судија а за чланове комисије један геодетски стручњак један 
дипломирани инжињер пољопривреде и два члана Комисије, председника 
Скупштине Града Ниша, с тим да и заменици имају исту структуру. 
 
 На основу свега изнетог, предложени су кандидати за састав Комисије за 
вођење поступка и доношење решења за враћање земљишта Града Ниша. 
 
 Имајући у виду напред наведено сматрамо да су кандидати за састав 
Комисије искусни и стручни и да ће својим знањем и искуством допринети да 
Комисија успешно обавља послове који су јој поверени у складу са напред 
наведеним законом. 
 
 
 
            
             НАЧЕЛНИК 
 
       Љубиша Јанић, дипл.правник 
 
 
 
 
 
 
 


