
 

 

  

 

 

 

  На основу члана 35. и 36. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, број 
62/2006, 65/2008-др. закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017),  члана 42. и чл. 128. Статута општине 
Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ број 3/08, 7/13, 11/14, 24/14),   члана 4. Одлуке 
о спровођењу комасације, на делу катастарских општине Бели Поток, Жучковац, Поружница, 
Ресник,  Сокобања,  Трговиште  и  Трубаревац општина Сокобања, и   у   складу  са  Програмом 
Комасације („Службени  лист  општине  Сокобања“  број  23/18) на  седници  одржаној 16.10. 
2018. године, донела је 

 

 

 Р Е Ш Е Њ Е О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ У 

ДЕЛОВИМА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА БЕЛИ ПОТОК, ЖУЧКОВАЦ 

ПОРУЖНИЦА, РЕСНИК, СОКОБАЊА, ТРГОВИШТЕ И ТРУБАРЕВАЦ 

 

 

Члан 1. 

 У Комисију за спровођење комасације на делу катастарских општине  Бели Поток, 

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

именују се 7 чланова и исто толико заменика, према програму комасације донет од стране 

Скупштине општине Сокобања број 320-21/2018 од 29.06.2018.године. 

 

Члан 2. 

 

` У Комисију се именују следећа лица: 

1. Мирослава Опачић, дипл. правник - председник 

Мирјана Кокерић, дипл. правник - заменик 

2.Владимир Ракић, дипл. инж. пољ. - члан 

Оливера Радојевић,дипл. инж. пољ. - заменик 

3. Милена Алексић, дипл. инж. архитект. - члан 

Јелена Миковић, дипл. инж. шумар. - заменик 

4. Пловдина Милинковић, инж. геодезије - члан 

Јасмина Марковић, инж. геодезије - заменик 

5. Батица Илић- представник учесника комасације – члан 

Синиша Благојевић- представник учесника комасације – заменик 

6. Ратко Живадиновић - представник учесника комасације  - члан 

Горан Симић - представник учесника комасације  – заменик 

7.Драгомир Милисављевић  - представник учесника комасације  - члан 

Живота Живановић- представник учесника комасације  – заменик 

 Председник и чланови Комисије се именују на период до завршетка поступка 

комасације на делу катастарских општине  Бели Поток, Жучковац, Поружница, Ресник, 

Сокобања, Трговиште и Трубаревац општина Сокобања. 

 

Члан 3. 

 Задатак Комисије из члана 1. овог Решења је да у складу са Законом о пољопривредном 

земљишту и начелима комасације: 

• спроведе поступак комасације земљишта на делу катастарских општине  Бели Поток, 

Жучковац, Поружница, Ресник, Сокобања, Трговиште и Трубаревац општина Сокобања. 

• обједињује рад свих органа и организација које врше одређене послове у поступку 

комасације, 

• образује поткомисије (за комасациону процену земљишта, за процену вредности 

дугогодишњих засада и објеката као и друга стручна тела за предузимање појединих радњи у 

поступку комасације), 

• обавља и друге потребне послове у складу са Законом о пољопривредном земљишту и 



Начелима комасације. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Члан 4.

Стручне  и  административне  послове  Комисије  обављаће  секретар  Комисије, Јелена

Јаношевић, дипл. правник.

Члан 5.

Финансијско  пословање  Комисије  водиће  Одељење  за  финансије, наплату  јавних

прихода и инспекцијске послове, Општинске управе општине Сокобања.

Члан 6.

Трошкови рада Комисије, поткомисија и других стручних тела и појединаца који врше

одређене  послове  у  поступку  комасације  иду  на  терет  трошкова  комасационог  поступка.

  Накнада  за  рад  председника  и  чланова  Комисије  и  других  лица  ангажованих  на 
пословима  комасације,  ближе  је  уређена  посебним  Правилником  о  накнадама,  који доноси 
Скупштина општине Сокобања.

Члан 7.

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.

I Број: 320-159/2018
У Сокобањи, дана 16.10.2018. године  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

ПРЕДСЕДНИК 

Драгољуб Јевтић 




