
Peny6.nuxa Cp6uja
I.PAI IIAIIAK
fpagcrco nehe
Epoj: 06-1512019-III
7. $e6pyap 2019. roAI,IHe
I{AI{AK

cKl/rilu TI4HA f PAAA TIA[IKA

Ha ocHoBy qnaua 46. 3axona o nora,unoj caMoyrlpaBl4 (,,Cn.r:racurax PC"
6p.12912007, 8312014 - Ap. 3arom, 10112016 - Ap. 3aKoH u 4712018) v .uralr.a l2l. Craryra
rpaAa 9a.ma (,,Cn.;rracr rpaAa r{a.IKa'o 6p.312008, 812013, 2212013, 1512015, 2612016 u
11/2018),

fpaacr<o nehe rpa4u i,urou, Ha ceAHLIuu o4pxanoj 7. $e6pyapa 2019. roAI4He,

yrapararo je

TIPEAJIOT PEIIIEIbA
o IIPlrc TyrIAIby c rIoPA3yMHoM AABAItry 3EMJb I,IIII TA PAHI,IJE M

BJIACHI4KY HETIOKPETHOCTI,I KOJA JE EIIJIA TIPEAMET
EKCTIPOIPI4JAIII4JE OA rIPEAy3EhA,,ZORPEKS KARGO" tIAqAK

na rrpeAnaxe Crynurrnlar Ia AoHece

PEIIIEIbE
o IlPucrvflArbv ctIoPA3vMHoM AABAISy 3EMJbIIUTA PAHI4JEM

BJIACHI{KY HETIOKPETHOCTTI KOJA JE BI4JIA TIPEAMET
EKCTIPOilPI4JAUI,IJE OA TIPEAy3E hA,,ZORPE KS KARG O * qArrAK

y reKcry rcoju je AocraBJbeH o46opnuquMa 3a ceAHI4IIy CryumruHe.

I4seecurrarl Ha ceAHr4qra Cxyuuruue je Becna ,{urarprah, HauerHIaK fpa4cxe ynpaBe

:a yp6anu:an.



Peny6nuxa Cp6uja
rPAI IIATIAK
fpa4cxa ynpaBa sa yp6auu:au
Epoj: 463-3 8/1 8-IV-2-07
05.02.2019. roAI4He
qAI{AK
MU/MU

IPAACKOM BEhI/ IPAAA rrAqKA

Y upu:rory aKTa AocraB,tsaMo BaM HaIIpr pellrema o

AaBarr,y 3eMJ'blrrrrra paluijeu BnacHIrKy HerloKperHocrl4

excnponpliialrrlje oA rlpeAy3eha ,,Zorpeks Kargo" 9a'raK Ha

npeAnora :a CrynururHy rpaAa.

flpra:ror:
-Haupr Peurerra
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 На основу чл. 27. ст. 10. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", број  

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 05/16)  и чл. 63. ст. 1. т. 19а Статута града Чачка ("Сл. лист града 

Чачка", број 03/08, 08/13, 22/13, 15/15, 26/16 и 11/2018). 

 Скупштина града Чачка на седници одржаној дана ___________ 2019. 

године донела је 

 

 

              Р  Е  Ш  Е  Њ  Е    

                          о приступању споразумном давању земљишта ранијем  

                    власнику непокретности која је била предмет експропријације 

                                       од предузећа „Zorpeks Kargo“ Чачак 

 

 

      I  

 

 

ПРИСТУПА СЕ споразумном давању земљишта ранијем власнику 

непокретности која је била предмет експропријације предузећу „Zorpeks Kargo“ 

Чачак и то тако што би  на име накнаде за експроприсане к.п. бр. 293/2  у површ. од 

77 m2,  к.п. бр. 288/2 површине 421 m2 у делу од 29/421 реалних и к.п. бр. 288/8 у 

површини од 199 m2 у делу од 40/199 реалних све КО Чачак биле дате к.п. бр. 

309/1 у површ. од 190 m2, к.п. бр. 309/2 у површ. од 49 m2 и к.п. бр. 309/3 у површ. 

од 3 m2 све КО Чачак, које су у јавној својини града Чачка. 

  Споразумно давање земљишта ранијем власнику непокретности која је 

била предмет експропријације предуећу „Zorpeks Kargo“ Чачак ће се обавити по 

принципу метар за метар, с тим што се предузеће „Zorpeks Kargo“ Чачак обавезује 

да на име разлике у површини између експроприсаних непокретности и површине 

коју прибавља од града плати граду накнаду по тржишној цени. 

 

II 

 

 Поступак располагања спровешће Комисија за грађевинско земљиште. 

 

 

 

 

 

 



III 

 

  

Скупштина града Чачка, по спроведеном поступку Комисије за грађевинско 

земљиште одлучиће о споразумном давању земљишта ранијем власнику 

непокретности која је била предмет експропријације 

 

 

    СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

    Број ______________________  

 

 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

        Игор Трифуновић 

 

       ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       О б р а з л о ж е њ е  

 

 

 Градско правобранилаштво града Чачка поднело је Градској управи за 

урбанизам предлог за експропријацију к.п. бр. 293/2  у површ. од 77 m2,  к.п. бр. 

288/2 површине 421 m2 у делу од 29/421 реалних и к.п. бр. 288/8 у површини од 

199 m2 у делу од 40/199 реалних све КО Чачак у циљу изградње улице Љубићске, 

од предузећа „Zorpeks Kargo“ Чачак, а у корист града Чачка. У Току трајања 

поступка представник предузећа је предложио да му на име накнаде за 

ескпроприсане непокретности буду пренете к.п. бр. 309/1 у површ. од 190 m2, к.п. 

бр. 309/2 у површ. од 49 m2 и к.п. бр. 309/3 у површ. од 3 m2 све КО Чачак, које су 

у јавној својини града Чачка, с тим што би предузеће платило за разлику у 

површини између ескпроприсане површине и површине коју стиче. 

 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. Уредбом о условима 

прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп 

ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 

понуда прописани су услови прибављања непокретности и поступак јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда.  

Члан 29. став 4. Закона о јавној својини предвиђа да се изузетно, непокретне 

ствари могу прибавити или отуђити непосредном погодбом, али не испод, од 

стране надлежног органа процењене тржишне вредности ( код отуђења), односно 

не изнад те вредности ( код прибављања), ако у конкретном случају то представља 

једино могуће решење. Чланом 27. став 10. Закона о јавној својини предвиђено је 

да о прибављању ствари и располагању стварима у јединици локалне самоуправе 

под условима прописаним законом одлучује орган јединице локалне самоуправе 

одређен у складу са законом и Статутом јединице локалне самоуправе. 

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, 

споразумног давања земљишта ранијем власнику непокретности која је била 

предмет експропријације, отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у 

поступку враћања одузете имовине и обештећења у складу са посебним законом, 

међусобном располагању власника грађевинског земљишта у јавној својини и 

улагању у капитал јавног предузећа и друштва капитала, а став 5. истог члана  

Одлуке прописује да се решењем о приступању располагању грађевинским 

земљиштем Скупштина града Чачка одређује да ће поступак спровести Комисија за 

грађевинско земљиште. 

Чл. 71. Одлуке о грађевинском земљишту предвиђа да се прибављање 

неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину Града за потребе уређења 

површина јавне намене, може, осим у поступку прописаном законом којим се 



ypebyje ercnponpl4ja\Hja, cflpoBecra r4 crropa3yMoM ca BJracHr4KoM rpalenuHcxor
3eMJbI4IrITa, HerIocpeAHoM noro.{6our, no rpxr4ruHr{M ycJroBr4Ma, y nocryrrKy 14 Ha Hagr4H
lrporrr4caH rrJraHoM ll., 12.n 13. ore oAnyKe r4 cxoAHoM rrpHMeHoM o4pe46ra qra*a29.
oBe oAnyKe.

Kaxo ce y KoHKpetrorr,r cnyuajy pa1u o HenoKperHocruMa roje no caojuvr
KapaKTepLIcrI4KaMa He Mory qvHlaTu rpafenuucrcy [apqeny urr,rajyhra y Br{Ay rLr4xoBy
noszqr.rjy I4 noBpIuI4Hy, ro je onpaBAaHo r4 r.IeJrr4cxoAHo cnopa3yMHo AaBarbe seMJbr4rrrra
panujena BnacHr4Ky HenoKperHocra xoja je 6wna rpeAMer ercupoupujaqrzje na ce
rpeAJraxe CxynulTuuil tpaIla tlaura, Aa petIIeILe o yceoju y reKcry xaro je ro
npeAnoxeHo.

( HAqE'IHI4K".i,
Becsa flrr,rra'rpuh, Aann. [paBHLrK



 

ZORPEKS KARGO 
 

 

 

 


