
Peny6nuxa Cp6uja
TPAA IIAIIAK
fpa4crco nehe

7 . Se6pyap 2019. roAI4He
I{AqAK

CKI/fITTI TIIHA TPAAA IIAIIKA

Ha ocHoBy qJraHa 46. 3axona o noxa,'rnoj caMoynpaBl{ (,,C:r.uacHrax PC"

6p.12912007, 83l2}l4 - .up. 3aros, 10112016 - ap. 3aKoH u 4712018) v .ur'ana l2l. Craryra
rpaAa {a.Ixa (,,C:r.nracr lpaAa tlaqKa" 6p.312008, 812013, 2212013, 1512015, 2612016 u

tU20t8),

fpa4cxo nehe rpaAa r{aura, Ha ceAHr4uu o4pxanoj 7. {e6pyapa 2019. roAuHe,

y'reptuno je

TIPEAJIOI PEIIIEIbA
O TIPIIEABJbABY Y JABHY CBOJIIHY HETIOKPETHOCTII3A

PE KyJI TI4BAIII{Jy I4 C AHAIII4Jy IIPO C T O PA E LIB III E

AE IIOHIIJE,,rrPE JIVIhVTU

la npernaxe Crynnmunr ra AoHece

PETIIE[bE
O IPI,{EABJbAIbY Y JABHY CBOJIIHY HETIOKPETHOCTII3A

PEKyJITI{B AIIrrJv I4 C AHAUT4Jy IIPO C T O PA EI',IB ru E

AE II O HI,I JE,, [I PE JMhVI"

y reKcry xojra je AocraBJbeH og6oprurquMa 3a ce.4HI4IIy Cryururune.

l4zsecranau Ha ceAHlrqu Cryuurune je Murenxo flouonr,rh, rpeAcelHlarc Kouncraje

:a rpalenuHcKo 3eMJbl/tlrrre.



Peny6nzxa Cplwja
fpa4 {auax
Kourzcnj a :a rpalenuHcKo 3eMJrr.rrrrre
Bpoj : 463-21 I I 6-IY -2-07

.{ary"ra: 05.02.2019. rolr{He
I{AI{AK

05.02.2019
IP}IM'bEHO:-

rPAfi qAqAK
rPAA$i{A ynPABA

IUCAPHI/.UA q.ftr{A{r

IPAICKOM BEhI/ rPAAA rIArrKA

IIAIIAK

IPEAMET: Yrepfunarta rpeAnora peilrerba o upu6aaJbarby y jaaHy ceojuuy

Korraucuj a :a rpa$enraHcKo 3eMJbr.rrrrre 3ace1a y cacraBy:

-Mraleuro Ilonoerah, ArrlJr. frpaBHprK, flpegce4urEx,
-Mr.rpjana floxonuh, Arr[Jr. rpaBHr{K, qraH r,r

-3opuua Hra.rrzh, Ar.rtrn. flpocropHr,r urarrep, qJraH, olcyrHa

I

l{lauorr Kouncaje ce ynosHajy ca caApxlrHoM cnucarpe.4Mera npn6anrsama y janHy
cnojrauy HerloKperHocr?I - 3eMJbrlrrrra 6nraxe orrr{caHor Kao Krr.6p. 110/1, l0gll, I0gA,
l30ll,l33l2,l35l1,136ll,I42l2 cne KO Aresuqa 3a peKyrrrr{narlrjy u cauaryujy rpocropa
6uelne 4euonuje ,,flpenIEha'o sa uorpe6e JKII ,,Kolrynalaq" tlaqax. JKII ,,kowryn*url..rlaqax je uo4ueo uuwlujaruBy 3a npu6aurame y janny cnojrany KaracrapcKr.rx raprleJra
HaBeAeHI{x y raqKu jeaaH pelrrelba, jep cy y nl{Tarby [aprleJre roje ce pe6yJrr]rBrrmy 1a

caulEpajy Ha rlpocropy 6anrue 4enonnje,,flperrr-rhrEo'na xojaua je ro4unauayHa3MoAJraraH
KoMyHiInHLI orflaA, oAHocHo I43Bprrreno saysehe HaBereHrzx [apqena oAJrararbeM or[aAa.
BlaGruqzua rapqeJla ce seh Ayxrn Hr43 roAVHa racnnahyje HaKHaAa rrrrere s6or
nerrtoryhnocrll Kopl4llrhema 3eMJbrrrrrra, Te r{3 pa3Jrora eKoHoMr,rqHocrrz rpe6a nprzcrynr.rrr4
upn6an.rrarry y jaeHy cnojuny HeroKperHocru. Cr<yurrrrrrHa rpa1iar{aqr<a goue"rra je oAny1y o
rlpl{crynarby upa6anrsarby y janny cnojzuy 06-236116-I ot23. u24. 11.20t6. roAr.rHe xojuu
je oapebeno la he nocryrlaK upn6anmarra cflpoBecrra Kouracrzja:a rpaleu.rHcKo 3eMJ6r,rrrrre.
Blacuuqu [apIIeJIa I{ B.A. ,{upexropa JKfI ,,Koir,ryuaraq" caqvrur4rr cy r.r rrornucaJru
3arIrIcHI'IK xojonr [punI4KoM cy ce carnacuJru u o BLrcvrau HaKHaAe. Bracuna HaKHaAe ca rojou
cy ce cafltaclrltv BnacHLIUI{ IIapIIena je 1300,00 lLrnapa no m2 v lrcraje uama oA Br4cr.rHe
HaKHaAe rcojy cy BeIxraIIu )TBp.(I4JII4 Kao rpxlrruruy rleHy u r<oja r43Hocr4 1.599,58 Ar{Hapa ro
m2.

3a orurra qnaHoBI4 Korraucraje zrvrajyhu y BerAy cBe Harrpe,4 ra3JroxeHo, je4Horracuo
AoHoce cle,{ehra

rrPEAnof

llpe4noNnru fpa4cr<onr nehy rpara rlaqxa Aa yrBpALr [peAJror pemerLa sa Crynulzny
rpaAa o upu6anralby y januy cnojrauy HeroKperHocrr4 3a peKynrr4Barlr4jy v canaqzjy
npocropa 6unue 4euouuje ,,flpeluhz" '

Ilpe4ce4ruar< Kouucuj e



Република Србија        

Град Чачак 

Комисија за грађевинско земљиште 

Број: 463-21/16-IV-2-07    

Датум: 05.02.2019. године 
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ЗАПИСНИК О РАДУ КОМИСИЈЕ 

 

 

 

 Састављен дана 05.02.2019. године, у просторијама Градске управе за урбанизам 

града Чачка, канцеларија бр. 6 Службе за имовинске послове, у поступку спровођења  

Решења Скупштине града Чачка о прибављању у јавну својину  

 

 

 Комисија заседа у следећем саставу:  

 

 

1. Миленко Поповић, дипл. правник, Председник,  

2. Мирјана Џоковић, дипл. правник, члан 

3. Зорица Ничић, дипл. просторни планер, члан, одсутна 

 

 

 Комисија је почела са радом у 12,00 часова. 

 

 

 

         I 

 

   

Чланови Комисије се упознају са садржином списа предмета прибављања у јавну 

својину непокретност -  земљиште ближе описано као кп. бр. 110/1, 109/1, 109/4, 130/1, 

133/2, 135/1, 136/1, 142/2   све КО Атеница  за рекултивцију и санацију  простора бивше 

депоније „Прелићи“ за потребе ЈКП „Комуналац“ Чачак. ЈКП „Комуналац“ Чачак је 

поднео иницијативу за прибављање у јавну својину катастарских парцела наведених у 

тачки један решења, за рекултивацију и санацију простора бивше депоније „Прелићи“ 

на којима је годинама уназад одлаган комунални отпад, односно извршено заузеће 

наведених парцела одлагањем отпада.  Власницима парцела се већ дужи низ година 

исплаћује накнада штете због немогућности коришћења земљишта, те из разлога 

економичности треба приступити прибављању у јавну својину непокретности. 

Скупштина града Чачка донела је одлуку о приступању прибављању у јавну својину 06-

236/16-I od 23. и 24. 11. 2016. године којим је одређено да ће поступак прибављања 

спровести Комисија за грађевинско земљиште.  Власници парцела и в.д. Директора ЈКП 

„Комуналац“ сачинили су и потписали записник којом приликом су се сагласили и о 

висини накнаде. Висина накнаде са којом су се сагласили власници парцела је 1.300,00 

динара по m2 и иста је мања од висине накнаде коју су вештаци утврдили као 

тржиштну цену и која износи 1.599,58 динара по m2. 



3a onuu qrIaHoBLI Kouzcraje urvrajyhu y BlrAy cBe HanpeA rr3JroxeHo, je4nornacuo
roHoce cleAehz

3ax.rryqaK

flpe4loNuru fpa4crcona nehy tpa1a r{aqxa ra yrBpAr4 rrpeAnor peruerba 3a
Cryumruny rpaAa o upu6anrarby y januy cnojuuy HerroKperHocrr4 3a pexyJrrr4Barlnjy w
canaqujy npocropa 6zeure 4euonzje ,,flperuhr4" u HenoxperHocr - 3eMJblrrlre 6lHNe
orl4caHo Kao K.r. 6p. l35ll y rloBpir. ot 1604 m2, r.u. 6p. 136ll y rroBprrr. oa 2155 m2 ux.n.
6p. 14212 y roBplx. oa 5991 m2 cse KO Areuraua oI Epely3eha ,,flyrenu rla.raK.. A.O.O.
9aqax 3a yKynHlr II3HOC oA t2.675.000
(Ananaecrur4Jrr{oHarrrecrorr.rHaceAaMAecerrrerxramata) Au:siapa r{ K,n. 6p. 110/1 KO Arenuqa
y rIoBpIIr. ol 2486 m2, uacuuxa JbrErane Arlrauonrzh, Ar<ceuruja llypuha u fopgaue
Crprrau'reeuh csaxora y Aeny oA rro !13 ugeailue 3a yKyraH r43Hoc ol 3.231.800,00
(rpuunluoHaABecrarprz4ecerje4HexlrJba4eoca:ucroruHa) AprHapa, 3a perynrunaqujy u
cauaqujy npocropa 6rzsme reuouuje ,,Ilperuhu" sa norpe6e JKII,,KoMyHaraq'0.

Kouracuja je 3aBpmrra ca paAoM y 14,55 qacoBa.

rIpegceg
1.

2.

ucuje



 

 

 

 На основу чл. 27. ст. 10. Закона о јавној својини ( „Сл. гласник РС“ бр. 

72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016 - други закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), 

чл. 3. ст. 1. т. 1. Уредбe о условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно 

прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и 

поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“ 

бр. 16/2018), чланa 11. став 2. и 3. Одлуке о грађевинском земљишту ("Сл. лист 

града Чачка", број 5/2016)  и чл. 63. ст. 1. т. 19а Статута града Чачка ("Сл. лист 

града Чачка", број 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018)  

Скупштина града Чачка на седници одржаној дана ___________ 2019 године 

донела је 

 

 

              Р  Е  Ш  Е  Њ  Е   

           о прибављању у јавну својину непокретности за  рекултивацију  

            и санацију  простора бивше депоније „Прелићи“ 

 

 

      I  

 

 

ПРИБАВЉА СЕ у  јавну својину града Чачка непосредном погодбом 

непокретност -  земљиште ближе описано као к.п. бр. 135/1 у површ. од 1604 m2, 

к.п. бр. 136/1 у површ. од 2155 m2 и к.п. бр. 142/2 у површ. од 5991 m2 све КО 

Атеница од предузећа „Путеви Чачак“ Д.О.О. Чачак за укупни износ од 12.675.000 

(дванаестмилионашестотинаседамдесетпетхиљада) динара и к.п. бр. 110/1 КО 

Атеница у површ. од 2486 m2, власника Љиљане Акшамовић, Аксентија Пурића и 

Гордане Стрњанчевић свакога у делу од по 1/3 идеалне за укупан износ од 

3.231.800,00 (тримилионадвестатридесетједнахиљадаосамстотина) динара, за 

рекултивацију и санацију  просторa бивше депоније „Прелићи“ за потребе ЈКП 

„Комуналац“. 

 

II 

 

 

Овлашћује се градоначелник града Чачка да са продавцима  закључи уговор 

о прибављању у јавну својину непокретности ближе описане у ставу 1. овог 

решења, након претходно прибављеног мишљења Градског  правобраниоца.  

 

 

 

 

 



III 

 

 

 Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном листу“ града Чачка. 

 

 

 

                                            СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

                                               Број ______________________  

 

 

 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

       Игор Трифуновић 

 

       ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      О б р а з л о ж е њ е  

 

 

 ЈКП „Комуналац“ Чачак је поднео иницијативу за прибављање у јавну 

својину катастарских парцела наведених у тачки један решења, за рекултивацију и 

санацију бивше депоније „Прелићи“ на којима је годинама уназад одлаган 

комунални отпад, односно извршено заузеће наведених парцела одлагањем отпада.  

Власницима парцела се већ дужи низ година исплаћује накнада штете због 

немогућности коришћења земљишта, те из разлога економичности треба 

приступити прибављању у јавну својину непокретности, такође део к.п. бр. 142/2 

КО Атеница је делом у зони рекултивације и санације простора бивше депоније, а 

део је према важећем планском акту предвиђен за изградњу постројења за 

пречишћавање отпадних вода.  Скупштина града Чачка донела  је одлуку о 

приступању прибављању непокретности у јавну својину 06-236/16-I oд 23. и 24. 11. 

2016. године којим је одређено да ће поступак прибављања спровести Комисија за 

грађевинско земљиште.  Власници парцела и в.д. Директора ЈКП „Комуналац“ 

сачинили су и потписали записник којом приликом су се сагласили и о висини 

накнаде. Висина накнаде са којом су се сагласили власници парцела је 1.300,00 

динара по m2 и иста је мања од висине накнаде коју су вештаци утврдили као 

тржишну цену и која износи 1.599,58 динара по m2.  

 Чланом 27. став 10. Закона о јавној својини предвиђено је да о прибављању 

стварима и располагању истима у својини јединице локалне самоуправе под 

условима прописаним законом одлучује орган јединице локалне самоуправе 

одређен у складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе. Статутом 

града Чачка, као Орган јединице локалне самоуправе одређена је за одлучивање о 

прибављању непокретности Скупштина града Чачка. Чл. 3. ст. 1. т. 1. Уредбe о 

условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у 

закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања 

других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања 

писмених понуда прописано је да се непокретности могу прибавити у јавну својину 

непосредном погодбом, али не изнад од стране надлежног органа процењене 

тржишне вредности непокретности, ако у конкретном случају то представља једино 

могуће решење, под којим се подразумева случај када непокретност која се 

прибавља у јавну својину по својим карактеристикама једина одговара потребама 

власника, корисника, односно носиоца права коришћења, с тим да предлог акта, 

односно акт о оваквом располагању садржи образложење разлога оправданости и 

целисходности прибављања са аспекта остварења интереса јединице локалне 

самоуправе и разлоге због којих се прибављање не би могло реализовати јавним 

надметањем, односно прикупљањем писмених понуда; 

Члан 11. став 2. Одлуке о грађевинском земљишту прописује да Скупштина 

града Чачка одлучује у свим осталим случајевима располагања и прибављања 

грађевинског земљишта, а посебно у случајевима размене грађевинског земљишта, 



cllopa3yMHot AaBaIra 3eMJbI4[ITa paHr4jeM BnacHr.rKy HenorperHocrr4 Koja je 6um
rpeAMer er<cnponpraj aryuje, or:yfema ueusrpaleHor rpaf enuucxor 3eMJbr4trrra y
rlocrynKy epaharca oAy3ere I4MoBI4He z o6eru'reherLa y cKnaAy ca noce6suM saKoHoM,
nrelyco6noM pacroJlararby BJlacurarca rpaleBr4HcKor 3eMJbr4rrrra y januoj crojuHra a
ynaralLy y KalI4Tan jaeHor upe4yseha 14 ApyrrrrBa Kaflvralla, a craB 5. ilcror rrJraHa o
OA.rryxe Aa peuerLeM o rlpl4crynalLy paclonararby rpalenuucruu 3eMJbzrrrreM
Crcynmruua tpapla LIa.rKa oapefyje ra he flocrynaK cnpoBecrr4 Konaucuja 3a
rpa!ennucro 3eMJLr4rrrre.

Karco ce y KoHKperHoM cnyuajy paAH o HeloKperHocra roja no cnojunr
KapaKTepI4cTHKaMa je4IaHa OArOBapa nOrpe6anra BJracHuKa, oAHocHo Kopr4cHVKa,
upu6aarame KoHKperHI4x napIIeJIa je onpanAaHo 14 rlenr4cxoAHo, r4crr{M ce ocrrapyje
I4HTepec je4rauzqe roKanHe caMoynpaBe r4 He 6u uouo 6utu olae.rreuo jarnuvr
HaAMerarLeM ultu npl4KynJbarbeM rrr4cMeHr4x noHyAa, To ce [peAJlaxe Crynrurunu
rPa.ua 9aura, Aa peuerLe o [pl4cryrlarry nplr6aBJbamy HenoKperHocrra yceoju y rexcry
xarco je ro flpeAno)r(eHo.

IIPEA



PRIBAVLJENO

SAD SE PRIBAVLJAJU


