
На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени 
гласник РС“, број 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др.закон), 
чланa 13. став 3. Правилника о геодетско-техничким нормативима, методама и 
начину рада у области уређења земљишне територије комасацијом 
(„Службени.гласник РС“, број.122/20), и члана 26. тачка 9. и 53. Статута града 
Краљева (Сл.лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 24. децембра 
2021.донела је 
 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ 

ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ И РАЗГРАНИЧЕЊЕ ГРАНИЦЕ 

КОМАСАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА ЗА КО САМАИЛА 

 
Члан 1. 

 
 У Комисију за идентификацију границе и разграничење комасационог 
подручја за КО Самаила именује се 9 (девет) чланова и исто толико заменика. 
 

           Члан 2. 
 

 У Комисију се именују следећа лица: 
1. Ненад Пајић-представник МЗ Самаила, 

Радивоје Дукић-заменик члана, 

2. Ратковић Милорад-представник МЗ Мрсаћ, 

Радојко Драгићевић-заменик члана 

3. Иван Кнежевић-представник МЗ Бапско Поље, 

Милорад Јевремовић-заменик члана, 

4. Ђорђе Милутиновић-представник МЗ Мусина Река, 

Владан Јоковић-заменик члана, 

5. Оливера Дражинац-представник МЗ Дракчићи, 

Верољуб Бошковић-заменик члана, 

6. Новица Сретеновић-представник МЗ Врдила, 

Александар Радомировић-заменик члана, 

7. -представник МЗ Качулице, Град Чачак, 

-заменик члана 

8. -представник МЗ Горичани, Град Чачак, 

-заменик члана 

9. Драган Васиљевић-представник геодетске организације која је 

извођач радова, 

Владо Јарчов-заменик члана. 

Чланови Комисије ће на првој седници између себе изабрати 
председника и заменика председника Комисије. 

 
Члан 3. 

 

Чланови Комисије именују се на период до завршетка поступка 
идентификације границе комасационог подручја за КО Самаила. 



 

Члан 4. 
 

Задатак Комисије из члана 2. овог решења јесте да изврши 
идентификацију  границе комасационог подручја за КО Самаила у односу на 
остале катастарске општине које се граниче са наведеном катастарском 
општином.  

Члан 5. 
 

Извештај о раду Комисија ће поднети Комисији за комасацију дела 
катастарских општина Самаила и Мрсаћ. 

Трошкови рада Комисије иду на терет трошкова комасационог поступка и 
исплаћиваће се по налогу председника Комисије за комасацију дела 
катастарских општина Самаила и Мрсаћ. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 32.Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број 62/06, 65/08-
др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др.закон) и члану 13. став 3. Правилника 
о геодетско-техничким нормативима, методама и начину рада у области 
уређења земљишне територије комасацијом („Службени.гласник РС“, број 
122/20). 

Поменутим Правилником предвиђено је да за потребе идентификације 
границе комасационог подручја скупштина јединице локалне самоуправе на 
предлог комисије за комасацију образује комисију за идентификацију границе 
комасационог подручја састављену од пет чланова, при чему је један члан 
геодетски стручњак запослен у геодетској организацији која је извођач радова, 
а четири члана из реда становника насељених на подручју катастарских 
општина чија граница се утврђује. Такође, уколико граница комасационог 
подручја представља границу катастарске општине, по два члана бирају се из 
реда становника насељених на подручју катастарских општина чија граница се 
утврђује. 

Како се КО Самаила граниче са КО Качулице и КО Горичани који се 
налазе на територији града Чачка, то је Скупштини града Чачка упућен допис 
за именовање лица која ће бити изабрана као чланови Комисије. Председник 
Скупштине града Чачка доставио је дана 15.12.2021.године, имена чланова 
комисије. 

Имајући у виду све напред наведено, предлаже се Скупштини града 
Краљева да донесе Решење о образовању Комисије за идентификацију 
границе комасационог подручја за КО Самаила. 

 

Скупштина града Краљева 
Број:02-75/2021-I 
Дана:24. децембра 2021.године 
 
                                                                                            Председник 
                                                                                Скупштине града Краљева 
 

                                                                Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја                                                                      


