
На основу  члана 2. став 1, 2. и 3. 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 37.став1.тачка 6.Статута Општине Босилеград („Службени гласник 

Пчињског округа“, бр.16/08 и 20/09 и „Службени гласник града Врања“, бр.45/13) 

Скупштина општине Босилеград на седници одржаној дана 15. јуна 2018. године,  д 

о н е л а   ј е 

 

  

З А К Љ У Ч А К 

о предлогу састава нове 

Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву за враћање  

земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног 

земљишног фонда и конфискацијом  због  неизвршених обавеза из обавезног 

откупа пољопривредних производа 

 

I 

 

Скупштина општине Босилеград предлаже министру пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Србије да за општину Босилеград образује нову  Комисију  

за вођење поступка и доношење решења по захтеву за  враћање земљишта које је 

прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и 

конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних 

производа, из разлога што  је председнику раније образоване комисије престала 

судијска функција одласком у пензију, одборницима Скупштине општине, 

члановима Комисије, је престао мандат (услед смрти  или из других разлога). 

 

II 

 

У састав комисије из тачке I овог закључка, п р е д л а ж у   с е: 

 

1. СЛАВЧО ГЕНОВ, судија Основног суда у Сурдулици-Судска јединица у 

Босилеграду,  за председника Комисије               
2.ДРАГАН ЈАНЕВ, судија Основног суда у Сурдулици, за заменика 

председника Комисијe,  

  

-   за чланове и заменике чланова Комисије: 

 

1. ВЛАДИМИР СТОИМЕНОВ ,  дип. инжењер геодезије, шеф РГЗ Служба за 

катастар непокретности Босилеград, за члана, 

2. КОЦЕ БОЖИЛОВ,  геометар у РГЗ Служба за катастар непокретности 

Босилеград, за заменика члана, 

3. МИЛАЧКО ЈОВАНЧОВ, дипл. инжењер пољопривреде,  за члана, 

4. ВЛАДИМИР МИТОВ, дипл. инжењер пољопривреде, за заменика члана, 

5. ИВАН ЈОРДАНОВ,  одборник Скупштине општине Босилеград, за члана, 



6. САШО АРСОВ, одборник Скупштине општине Босилеград, за заменика 

члана, 

7. ГОРЈАН  МИЛАНОВ,  одборник Скупштине општине Босилеград, за члана 

8. ТАСЕ ИЛИЈЕВ, одборник Скупштине општине Босилеград, за заменика 

члана. 

 

 

III 

 

Предлог из тачке II овог закључка упућује се министру пољопривреде, шумарства 

и водопривреде Републике Србије, ради доношења Решења о образовању и 

именовању Комисије за вођење поступка и доношења решења по захтеву за 

враћање земљишта које је прешло у друштвену својину по основу 

пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених 

обавеза из обавезног откупа пољопривредних проиизвода, у предложеном 

саставу. 

 

 

IV 

 

Овај закључак  се прослеђује  министру пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Србије на даљи поступак. 

 

V 

 

Накнада за рад комисије обезбеђује се из буџета Републике Србије. 

 

VI 

 

Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

града Врања“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД  

Број:06-154/2018 

У Босилеграду, дана 15.06.2018. године 

 

 

                                                                                      Председник, 

                Славчо Владимиров 


