
  

 

 

  На основу члана 34. и 36. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, број 
62/2006,  65/2008-др.  закон,  41/2009,  112/2015 и  80/2017),  чл.  42.  и  чл.  128.  Статута  општине 
Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ број 3/08, 7/13, 11/14, 24/14) и  у  складу са 
Програмом Комасације („Службени лист општине Сокобања“ број 23/18) Скупштина општине 
Сокобања, на седници одржаној 16.10.2018. године, донела је  

 

 

О Д Л У К У О 

СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ  У ДЕЛОВИМА КАТАСТАРСКИХ 

 ОПШТИНА БЕЛИ ПОТОК, ЖУЧКОВАЦ ПОРУЖНИЦА, РЕСНИК, 

СОКОБАЊА, ТРГОВИШТЕ И ТРУБАРЕВАЦ 

 

 

Члан 1. 

 Одређује се спровођење комасације пољопривредног земљишта на делу катастарских 

општине  Бели Поток, Жучковац, Поружница, Ресник, Сокобања, Трговиште и Трубаревац 

општина Сокобања. 

 

Члан 2. 

 Предмет комасације (комасациона маса) су сва земљишта на комасационом подручју у 

укупној површини од око 956 хектара на 5703 парцеле. Граница комасационог подручја из 

става 1. овог члана описана је у програму комасације. 

 

Члан 3. 

 Учесници комасације су власници земљишта која су обухваћена комасационом масом и 

сва друга лица која на тим земљиштима имају стварна права или на закону заснован правни 

интерес. 

 

Члан 4. 

 Комасацију, на основу ове Одлуке о спровођењу комасације, спроводи Комисија за 

спровођење комасације, коју Скупштина општине Сокобања образује посебним решењем. 

 Поступак комасације на делу катастарских општина Бели Поток, Жучковац, 

Поружница, Ресник, Сокобања, Трговиште и Трубаревац општина Сокобања, спроводиће се на 

основу Закона о пољопривредном земљишту, према Програму комасације дела катастарских 

општина Бели Поток, Жучковац, Поружница, Ресник, Сокобања, Трговиште и Трубаревац 

општина Сокобања,  који је донела Скупштина општине Сокобања дана 29.06.2018. године под 

бројем 320-21/2018 и у складу са Начелима комасације које ће донети Скупштина општине 

Сокобања. 

 

 

Члан 5. 

 Од дана објавиљвања Одлуке о спровођењу комасације не може се вршити изградња 

објеката и подизање дугогодишњих засада на комасационом подручју.   

 Власник односно корисник земљишта нема право накнаде за улагање у објекат или 

вишегодишњи засад и усев на земљишту из предходног става, уколико је та улагања извршио 

после дана објављивања Одлуке о спровођењу комасације. 

 

 

Члан 6. 

 Финансијско пословање Комисије за спровођење комасације спроводи Одељење за 

финансије, наплату јавних прихода и инспекцијске послове Општинске управе општине 

Сокобања. 



Члан 7. 

Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Сокобања ће након ступања 

на снагу ове Одлуке извршити забележбу о покретању поступка комасације, на парцелама које 

су предмет комасације. 

 

Члан 8. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Сокобања“. 

 

 

 I Број: 320-157/2018
У Сокобањи, дана 16.10.2018. године  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

ПРЕДСЕДНИК 

Драгољуб Јевтић 




