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На основу члана 121. став 2. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и
31/2001 и "Сл. гласник РС", бр. 30/2010), члан 213. Закона о општем управном поступку
(,"Службени гласник РС", бр. 18/2016, 95/2018 - Аутентично тумачење), и члана 107. Закона о
задругама ("Службени гласник РС", број 112/2015),у предмету враћања имовине подносиоцу
захтева OPŠTOJ ZEMLJORADNIČKOJ ZADRUZI DELI JOVAN SALAŠ, руководилац одељења
Предраг Станић, по овлашћењу бр.031-38/2018-IV/09 од 14.јуна 2018. године начелника
Општинске управе општине Неготин, доноси

Р е ш е њ е

Обуставља се поступак враћања имовине OPŠTOJ ZEMLJORADNIČKOJ ZADRUZI DELI
JOVAN SALAŠ.

О б р а з л о ж е њ е
Започети поступак за враћање имовине у складу са Законом о задругама („Службени лист

СФРЈ”, број 3/90 и „Службени лист СРЈ”, број 24/94 – др. закон), Законом о задругама („Службени
лист СРЈ”, бр. 41/96 и 12/98 и „Службени гласник РС”, бр. 101/05 – др. закон и 34/06) и Законом о
начину и условима враћања имовине стечене радом и пословањем задруга и задругара после 1. јула
1953. године („Службени гласник СРС”, број 46/90), по захтеву задруге која је подносилац захтева
обуставља се због одустанка од захтева односно имовина је враћена задрузи на основу Споразума
закљученог између Пољопривредног добра ,,Салаш” Д.Д. са п.о. број 09-4/85 од 23.06.1998. и
Земљорадничке задруге ,,Дели Јован”, бр. 59/98 од 23.06.1998.године , те је одлучено на основу
члан 121. став 2. Закона о општем управном поступку.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се поднети жалба Министарству
финансија у року од 15 дана од дана достављања решења, а жалба се предаје непосредно или
препорученом поштом Општинској управи општине Неготин, Одељењу за општу управу,
имовинске и стамбено-комуналне послове, 19300 Неготин,Трг Стевана Мокрањца 1. Жалба се
таксира са 490,00 динара републичке административне таксе по тарифном броју 6. Тарифе
републичких администартивних такси (Закон о републичким административним таксама
(,,Службени гласник РС“ бр. 43/2003,... 62/2021) и уплаћује се на рачун: 840-742221843-57,
модел: 97, позив на број:76 -072.

Напомена о начину достављања: прибити решње на огласној табли Општинске управе општине
Неготин.

Руководилац одељења
Предраг Станић дипл. правник

На основу члана 78. Закона о општем управном поступку,
упућујемо

Обавештње
Увид у решење могуће је извршти радним даном у

канцеларији 71. Општинске управе општине Неготин.
Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15
дана од дана објављивања решења на веб презентацији и
огласној табли.
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