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       ГОДИНА  XIV      БРОЈ  3       ДЕСПОТОВАЦ  11.02.2019. године 

Цена овог броја је 200,00 динара.                        Годишња претплата је 1.500,00 динара 

 

На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник 

Републике Србије“, број 62/2006, 65/2008 – др.закон, 41/09, 112/15, 80/2017 и 95/2018 – 

др.закон), Комисија за комасацију на деловима КО Витанце, Милива, Плажане, Велики 

Поповић, Медвеђа и Јасеново, општина Деспотовац, на седници одржаној дана 7. фебруара 

2019. године , је донела 

 

П О С Л О В Н И К  О  Р А Д У 

Комисије за комасацију делова КО Витанце, Милива, Плажане, 

Велики Поповић, Медвеђа и Јасеново 

 

Члан 1. 

 Пословником о раду (у даљем тексту: Пословник), уређује се организација и рад 

Комисије за комасацију (у даљем тексту: Комисија) на деловима КО Витанце, Милива, 

Плажане, Велики Поповић, Медвеђа и Јасеново, општина Деспотовац. 

 

Члан 2.  

 Комисију представља председник Комисије или заменик председника Комисије.  

 

Члан 3. 

 Комисија има свој печат, чији су облик и садржина одређени Правилником о печату. 

 

Члан  4. 

 Комисија образује Поткомисију за комасациону процену земљишта, Поткомисију за 

процену вредности дугогодишњих засада и објеката, као и друга стручна тела и комисије за 

предузимање појединих радњи у поступку комасације, у складу са Законом о 

пољопривредном земљишту и потребама поступка комасације. 

 

Члан 5. 

 Комисија ради у седницама и на терену. 

 Поткомисије и друга стручна тела образована од стране Комисије раде на терену. 

 Седнице Комисије се одржавају по правилу у згради Општинске управе Општине 

Деспотовац у Деспотовцу, а могу се одржавати и на другом месту. 

 Изузетно Комисија може одлучивати на телефонској седници изјашњавањем сваког 

члана Комисије појединачно о предлогу. 

 

Члан 6. 

 Седницу Комисије писмено сазива Председник Комисије или Заменик председника 

Комисије. 

 Позив и материјал за седницу Комисије доставља се члановима Комисије писаним и 

електронским путем на адресе коју чланови доставе секретару Комисије. 
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Члан 7. 

 Седница Комисије се одржава када је присутна већина чланова Комисије. 

Комисија одлучује већином гласова од укупно броја чланова Комисије. 

Одлучивање се врши јавним гласањем или изјашњавањем о предлогу путем 

телефона. 

 

Члан 8. 

Седницом Комисије председава председник Комисије, заменик председника 

Комисије или други члан Комисије по овлашћењу председника Комисије. 

 

Члан 9. 

О раду на седници Комисије води се записник који потписују председавајући и 

записничар.  

 

Члан 10. 

Седници Комисије могу да присуствују и лица која нису њени чланови, на позив 

председника Комисије или заменика председника Комисије. 

 

Члан 11. 

На седници Комисије обавезно је присуство Секретара комисије или заменика 

секретара. 

 

Члан 12. 

Комисија може да одлучи да ограничи време за дискусију по одређеној тачки 

дневног реда, као и број јављања за реч по истој тачки дневног реда. 

 

Члан 13. 

Комисија доноси одлуке, решења, закључке и друге акте из оквира своје 

надлежности. 

 

Члан 14. 

Акте из члана 13. Пословника Комисија доноси у управном поступку. 

 

Члан 15. 

За рад Комисије на терену ангажују се чланови Комисије учесници комасације или 

њихови заменици, а по потреби и поједини чланови Комисије одређене струке или њихови 

заменици. Комисија за рад на терену може ангажовати и друга стручна лица уколико се 

укаже потреба. 

О раду на терену води се посебна евиденција присутности.  

 

Члан 16. 

Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Деспотовац“. 

 
 

КОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ ДЕЛОВА КО ВИТАНЦЕ, 

МИЛИВА, ПЛАЖАНЕ,ВЕЛИКИ ПОПОВИЋ, МЕДВЕЂА И ЈАСЕНОВО 

Број 02-14/2019-01 од 07. фебруара 2019. године 
 

 

               Председник Комисије, 

                Годић Рената, дипл. правник с.р. 
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На основу чланова 2.-6.,9.,13.-15. Закона о печату државних и других органа (''Службени 

гласник РС'' бр.101/2007) Комисија за комасацију на деловима КО Витанце, Милива, Плажане, 

Велики Поповић, Медвеђа и Јасеново, општина Деспотовац, на седници одржаној дана 7. фебруара 

2019. године, је донела  

 

ПРАВИЛНИК О ПЕЧАТУ 

Комисије за комасацију делова КО Витанце, Милива, Плажане, 

Велики Поповић, Медвеђа и Јасеново 
 

Члан 1. 

Овим Правилником уређује се намена, садржина, изглед и употреба печата који у вршењу 

послова из свог делокруга користи Комисија за комасацију на деловима КО Витанце, Милива, 

Плажане, Велики Поповић, Медвеђа и Јасеново општине Деспотовац ( у даљем тексту: Комисија). 

 

Члан 2. 

Комисија има свој печат израђен у три примерка. 

Текст печата исписан је на српском језику ћириличким писмом. 

Текст печата исписан је у концентричним круговима око грба Републике Србије. 

У спољном кругу печата исписан је назив Република Србија, а у првом следећем кругу 

исписан је назив ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ. 

У следећем унутрашњем кругу исписан је назив КОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ 

ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ, а седиште истог - ДЕСПОТОВАЦ исписано је на дну печата. 

Сваки примерак печата се обележава редним бројем, римском цифром која се ставља 

између грба Републике Србије и седишта Комисије. 

 

Члан 3. 

Печат је округлог облика и израђен је од пластичног материјала, пречника 32mm. 

Сваким појединачним печатом рукује члан Комисије или поткомисије који буде овлашћен 

од стране Комисије за то и секретар комисије. 

 

Члан 4. 

Печат се чува и њима се рукује у службеним просторијама Општинске управе општине 

Деспотовац. 

Чланови Комисије, односно поткомисије и секретар комисије дужни су да печат користе у 

складу са законом и актима Скупштине општине и Комисије, као и да обезбеде чување на начин 

који спречава крађу, злоупотребу, оштећење или уништење печата. 

Строго се забрањује неовлашћено изношење печата из службених просторија. 

 

Члан 5. 

Печат који је због истрошености или оштећења постао неупотребљив или када је због 

промене назива органа постао неодговарајући, уништава се комисијски и у складу са Законом о 

печату државних и других органа. 

 

Члан 6. 

Нестанак или губитак печата се без одлагања пријављује Министарству за државну управу и 

локалну самоуправу и оглашава неважећим у службеном гласилу Републике Србије. 

 

Члан 7. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Деспотовац''. 
 

КОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ ДЕЛОВА КО ВИТАНЦЕ, 

МИЛИВА, ПЛАЖАНЕ,ВЕЛИКИ ПОПОВИЋ, МЕДВЕЂА И ЈАСЕНОВО 

Број 031-5/2019-01 од 07. фебруара 2019. године 

 

              Председник Комисије, 

            Годић Рената, дипл. правник с.р. 



 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 
 

 

 

 

 
 

 
Оснивач: 

Скупштина општине Деспотовац 

 
Уредник: 

Дамјан Крстовић, дипл.правник  

Секретар Скупштине општине Деспотовац 

 
Издаје и штампа: 

Општинска управа Деспотовац 

ул. Милосава Здравковића Ресавца бр. 4 

 
Тел/факс: 

 

(035) 611-006 

 
Email: 

 

sodespotovac@ptt.rs 

 
Web: 

 

www.despotovac.rs 
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Д е с п о т о в а ц 

1.  
Пословник о раду Комисије за комасацију делова КО Витанце, Милива, Плажане, 

Велики Поповић, Медвеђа и Јасеново 
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2.  
Правилник о печату Комисије за комасацију делова КО Витанце, Милива, 

Плажане, Велики Поповић, Медвеђа и Јасеново 
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