
Peuy6nraxa Cp1nja
IPAA IIAIIAK
fpaguco nehe
Epoj: 06-3112019-III
13. uapr 2019. rolr4He
I{AI{AK

CKyIIIIITI4HA IPAAA TIAqKA

Ha ocHoBy qJIaHa 46. 3arona o rora,rHoj caMoyrrpaBrr (,,Cn.rnacnrar PC"
6p.12912007, 8312014 - .4p. 3axoa, 10112016 - Ap. 3aKoH u 47l20l9) 14 wrala l2l. Craryra
rpaAa 9aqxa (,,Cr.:rucr rpaAa r{aqKa" 6p.312008, 812013, 2212013, 1512015, 2612016 w
r1l20t8),

fpa4cxo nehe rpa4a r{auKa, Ha ceAHr4ur4 o4pxaHoj 13. uapra 2019. roAr{He, yrBpAr.rno
je

TIPEAJIOT PETIIEII,A
O CTIOPA3YMHOM AABAIbY 3EMJ6I,IUTA PAHI4JEM BJIACHIIKY

HEIIOKPETHOCTPI KOJA JE EI,IJIA TIPEAMET EKCTIPOTIPI4JAIII,IJE OA
IIPEAy3EhA 

',ZORPEKS 
KARGO" TIATIAK

rra rrpeAnaxe Cxyuurrunr AaAoHece

PEIIIEIbE
O CTIOPA3YMHOM AABAIbY 3EMJbI,IIITA PAHI4JEM BJIACHIIKY

HEIIOKPETHOCTI,I ITOJA JE EI,IJIA IPEAMET EKCTIPOIPIIJAUI4JE OA
TIPEAy3EhA ,,ZORPEKS KARGO* qAqAK

y reKcry rojra je locraBJbeH o46opnraquMa 3a ceAur.rqy Crlurrruue.

tr4ssecrrarall Ha ce.qHllqu Cxynmrune je MureHxo llouonzh, [peAcerHr4r Korraracrje
:a rpalenuHcKo 3eMJbr4rrrre.



Peny6nuxa Cp1uja
fpan r{a.rax

Kour,rcuj a :a rpalerraHcKo 3eMJbr.rrrrre

Epoj : 463-261 18-IY -2-07
465-1119-IY-2-07
4635-2U16-rV-2-07

[aryr,r: 1 1.03.2019. roArrHe
qAqAK
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TPAACKOM BEhy IPAAA rrAqKA

qAIIAK

IIPEIMET: Yrnpfunarba rpeAJlora pemema o pa3MeHrr r4 crope3pHor AaBarba 3eMJ6r,rrura
panuj urra Bnacur,rrlr{Ma eKcrrpolpucaue HefloxperHocr}r

Konaracuja ra rpalenuHcKo 3eMJbr.rrrrre 3aceAa y cacraBy:

-Murenxo flonoruh, AlrnJr. [paBHHK, flpe4ce4uur<,
-Mupjana IJoronuh, ArarrJr. rrpaBH[K, qJraH r,r

-3opuqa Hra.ruh, Ar{[Jr. flpocropHr{ rrJraHep, qJraH, oAc),THa

I

fpa.uctco upaso6parurJrarrTrBo rpaAa r{aqra noAHeno je fpa4cxoj ynpaB}r 3a
yp6au4sarrt rpaAa rla.rax rpe.unor 3a eKcrporprEjaqrzjy r.n. 6p. 29312 y noBprn. og 77 m2,
x.u. 6p. 2SSl2 rIoBpIIrLIHe 421 m2 y aeny ot 29l42l peanHr.rx lr K.rr. 6p. 288/8 y rroBprxraHr.r oA
199 m2 y Aeny ot 40lI99 pearrHr,rx cse KO r{auar, y Uzry r.r3rpa,{6e yJr}rqe Jby6uhcre, og
upe4yseha ,,Zorpeks Kargoo' t{auar, a y Kopr,rcr rpa.Aa gaqra. Y roxy rpajarra nocryrrKa
3aKoHcKLI 3aaryrlullr rpe4yseha je npe4noNLro Ia My Ha r,rMe HaKHa.{e 3a ecKrrponpucaHe
HenoKperuocnr 6yay rpeHere r.u. 6p. 30911y noBprrr. oa 190 m2, r.n. 6p.30912 y rroBprrr.
ot 49 m2 ra r.u. 6p.30913 y roBplrr. ot 3 m2 cne y KO rlauar, r<oje cy y januoj cnojuuu rpa.ua
Haura, c rI{M ruro 6u npe4yaehe rrJrarr.rJro 3a pa3Jr}rKy y noBprrrr,ruu nsuely ecrrrpolp}rcaHe
rloBprrl{He I4 roBplul4ue rcojy crutre. Cxynr::ruua rppa rla.rKa AoHena je peruerre o
rlpacrynarby c[opa3ryHoM AaBarby 3eMJbr,rmra panzjerra BnacHr.rry He[oKperHocru xoja je
6una rpegMer erorponplrjaqr.rje oA rrpeAy3eha ,,Zorpeks Kargo" rla.{ax 6poj 06-19119- I ot
19. a 20. 2019. ro.qlaHe rcojuna je upracrynJreuo crropa3yMHoM .qaBarby 3eMJbr.rrrrra pannjeu
BJracHr,rxy HenoxperHocru xoja je 6zna rpeAMer excnponpnjarluje npe4ysehy ,,Zorpeks
Kargo" r{aqarc I4 To raKo ruro 6n Ha r{Me HaKHaAe 3a eKcflponprrcaHe rc.u. 6p. 29312 y
rIoBpIrI. ot 77 m2, r.u. 6p. 28812 floBpltrraHe 421 m2 y Aery ot 29l42l peangr4x z r.u. 6p.
288/8 y roBpIrII4Hu ot 199 m2 y terry ot 40ll99 peirrrHrrx cse KO Ya.raK 6ule Aate x.n. 6p.
30911 y roBprrr. oa 190 m2, x.n. 6p. 30912 y rroBprrr. ot,49 m2 n x.n. 6p.30913 y ronpru. o4 3
m2 cse KO 9aqarc, roje cy y januoj cnojunu rpaAa r{aqxa. I4crurrr Peruerrerr.r o6anesaua je
Konaucraja sa rpafenraHcxo 3eMJblII[Te Aa crrpoBeAe rrocryflax pa3MeHe r{ ra rro cnpoBeAeuoM
rrocT).[Ky AocTaBr.r [peAnof peIIIeIia o pa3MeHr4 Ha,4JrexHoM opraHy palw AaJber
oAnfrllBarba. Haros clpoBeAeuor nocryflKa Konucuja [o.qHoc]r rrpeAnor pa3MeHe

Cxynlrrrzuu rpa.p;a.Ilpu6aemeu je n o6pauyu HaKHaAe 3a rraprleJre roje cy rpeAMer oBor
locryrrKa oa JII ,,fpaAauoo rlavar, ca xojurra ce carJraclro A[peKTop npe4yeha ,,Zotpeks
Kargoo'r{aqax.

3a os[\,{ qJIaHoBpI Korr,tlacraje r,majyhra y Br{Ay cBe HarrpeA r.r3Jroxeuo, je.4Hornauro
gajy cre4ehu
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       ПРЕДЛОГ 

 

Предложити Градском већу града Чачка да утврди предлог решења за  

Скупштину града Чачка  о споразумном давању земљишта ранијем власнику 

непокретности која је била предмет експропријације од предузећа „Zorpeks Kargo“ 

Чачак и то тако што се 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 дају  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, а обзиром да површина непокретности 

које су експроприсане износи  146 м2, а површина непокретности које се дају на име 

накнаде за експроприсане непокретности износи 242 м2, а за разлику у површини од 96 

м2 обавезује се предузеће „Zorpeks Kargo“ Чачак да граду Чачку исплати износ од 

843.050,88 динара.  

 

 

 

 

                                                                           II 

 

Градско правобранилаштво града Чачка поднело је Градској управи за 

урбанизам предлог за експропријацију к.п. бр. 320/12 КО Коњевићи у површини од 84 

m2 у циљу изградње улице Коњевићи 7, од предузећа „9. септембар – Tissue 

Converting“ Д.О.О. Горњи Милановац, а у корист града Чачка. У току трајања поступка 

странка – предузеће „9. септембар – Tissue Converting“ Д.О.О. Горњи Милановац је 

дала предлог за експропријацију к.п. бр. 320/7 КО Коњевићи површине 64 m2 која је 

такође планирана за јавну површину, а на основу чл. 10 Закона о експроријацији. 

Истовремено представник предузећа је предложио да му на име накнаде за 

експроприсане непокретности на име накнаде буду пренете к.п. бр. 1404/2 , к.п. бр. 

1405/2, к.п. бр. 1406/2, к.п. бр. 1417/2 и к.п. бр. 1364/8 све КО Коњевићи укупне 

површине 581 m2, с тим што би платили за разлику у површини између ескпроприсане 

површине и површине коју стичу. Скупштина града Чачка донела је решење о 

приступању споразумном давању земљишта ранијем власнику непокретности која је 

била предмет експропријације од предузећа „9. септембар – Tissue Converting“ Д.О.О. 

Горњи Милановац број 06-19/19- I од 19. и 20. 2019. године којим је приступљено 

споразумном давању земљишта ранијем власнику непокретности која је била предмет 

експропријације предузећу „9. септембар – Tissue Converting“ Д.О.О. Горњи Милановац 

и то тако што би на име накнаде за експроприсане к.п. бр. 320/12 у површ. од 84 m2 и 

к.п. бр. 320/7 у површ. од 64 m2 обе КО Коњевићи дају к.п. бр. 1404/2 у површ. од 173 

m 2, к.п. бр. 1405/2 у површ. од 275 m2, к.п. бр. 1406/2 у површ. 39 m2, к.п. бр. 1417/2 у 

површ. 52 m2 и к.п. бр. 1364/8 у површ. од 42 m2 које су у јавној својини града Чачка. 

Истим Решењем обавезана је  Комисија за грађевинско земљиште да спроведе поступак 

размене и да по спроведеном поступку достави предлог решења о размени надлежном 

органу ради даљег одлучивања 

 За овим чланови Комисије имајући у виду све напред изложено,  једногласно 

дају следећи 

 

       ПРЕДЛОГ 

 

   Предложити Градском већу града Чачка да утврди предлог за Скупштину 

града Чачка  о споразумном давању земљишта ранијем власнику непокретности која је 

била предмет експропријације од предузећа „9. септембар – Tissue Converting“ Д.О.О. 

Горњи Милановац и то тако што се  на име накнаде за експроприсане к.п. бр. 320/12 у 



површ. од 84 m2 и к.п. бр. 320/7 у површ. од 64 m2 обе КО Коњевићи дају к.п. бр. 

1404/2 у површ. од 173 m 2, к.п. бр. 1405/2 у површ. од 275 m2, к.п. бр. 1406/2 у површ. 

39 m2, к.п. бр. 1417/2 у површ. 52 m2 и к.п. бр. 1364/8 у површ. од 42 m2 које су у јавној 

својини града Чачка, а обзиром да површина непокретности које су експроприсане 

износи  износи  148 м2, а површина непокретности које се дају на име накнаде за 

експроприсане непокретности износи 581 м2, а за разлику у површини од 433 м2 

обавезује се предузеће „9. септембар – Tissue Converting“ Д.О.О. Горњи Милановац  да 

граду Чачку исплати износ од 1.271.452,54 динара. 

 

 

                                                           III 

 

 

Драган Јовановић као власник предузетничке радње „UNIFLEX SPRING“  и 

власник к.п. бр. 836 КО Трбушани поднео је преко ЈП „Градац“ иницијативу за размену 

к.п. бр. 836 КО Трбушани у површини од 1590 м2 за к.п. бр. 1325/5 КО Љубић 

површине 690 м2, која је у јавној својини града Чачка и која се граничи са парцелом 

именованог на којој је саградио своју породичну стамбену зграду и радионицу. Истакао 

је и да је дужи низ година одржавао парцелу која је у својини града, као и да, обзиром 

да се бави производњом опруга има у плану да сагради пословни објекат. За размену 

понудио је своју парцелу која се налази у Трбушанима и има површину од 1590 м2 која 

је мањим  делом, по важећем планском акту, (Плану генералне регулације „Трбушани-

Љубић“ у Чачку („Сл. лист града Чачка“ , број 15/2014)) предвиђена за планирано 

проширење постојеће јавне саобраћајне површине – Општински пут ознаке Л-321, а 

већим делом је предвиђена за становање малих густина насељености до 50 ст./ха – 

резиденцијално становање. По службеној дужности је прибављен од ЈП „Градац“ 

извештај о вредности ових парцела по метру квадратном. Увидом у извештај ЈП 

„Градац“ је утврђено да се обе парцеле налазе у IV градској зони за коју је Програмом 

овог јавног предузећа одређена цена од 2.924,68 динара по метру квадратном. 

Испитујући целисходност иницијативе сматрамо да је иста целисходна и оправдана,  

обзиром да је предложена размена парцела у истој зони, да је цена по метру квадратном 

иста за обе парцеле, да је парцела понуђена за размену већа за 900 м2.  Овом разменом 

град Чачак стиче парцелу која је делом, по важећем планском акту Плану генералне 

регулације „Трбушани-Љубић“ у Чачку („Сл. лист града Чачка“ , број 15/2014), 

предвиђена за проширење постојеће јавне саобраћајне површине, а делом за становање 

малих густина – резиденцијално становање. Такође, стицањем ове парцеле у јавну 

својину ствара се могућност расписивања огласа за отуђење грађевинске парцеле и 

отварање локације за градњу стамбених породичних објеката, типа вила, намењених 

становању високог стандарда са великим процентом зелених и уређених отворених 

површина и другим пратећим садржајима (базен, простор за рекреацију, одмор и др.), а 

све ово посебно, имајући у виду чињеницу – површину парцеле, јер је по планском акту 

предвиђено да овај тип – резиденцијалног становања захтева површину парцеле од 

најмање 12 ари. Подносилац иницијативе се изјаснио да неће потраживати накнаду на 

име разлике у површини парцела која су предмет размене. Прибављена је потврда ЈКП 

за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак да поред к.п. бр. 836 КО Трбушани пролази 

водоводна цев пречника 63 мм. Скупштина града Чачка донела је решење о приступању 

о размени непокретности у  КО Љубић и КО Трбушани број 06-19/19- I од 19. и 20. 

фебрара 2019. године.  Комисија за грађевинско земљиште је прибавила процену 

тржишне вредности непокретности од Пореске управе Чачак, из које је утврђено да је 

вредност к.п. бр. 836 КО Трбушани по m2 износи 1.182,00 дин./m2, односо за целу 

парцелу 1.879.380,00 динара, а да вредност к.п. бр. 1325/5 КО Љубић по m2 износи 

2.692,32 дин./m2 односно за целу парцелу 1.1.521.160,00 динара.  



3a onuu qJraHoB[ Korraucuje zuajyhu y Br4Ay cBe HarrpeA I{3JIoxeHo, jeguouacuo

aajy cneaehu

ITPEAnOf

flpe4loxuru fpaacrorra nehy rpa.{a rla.rxa Aa yrBpA}r rlpeAnor sa Cxynruruuy
rpaAa r{aqra o pa3MeHrr HenoxperHocrr,r y KO Jby6rah u KO Tp6yruanu raKo Irrro ce

uprE6anrra y janny cnojrauy rpaAa tlaqxa r.n. 6p. 836 KO Tp6yurann y roBpIIrI{Hu 1590 m2

xoja je y rpr.rBaruoj cnojunr .{paraua Josauosuha uz Jby6uha, a oryfyje zs janue cnojrane

rpaAa gaqxa y rprrBarHy cnojzHy ,[parany Joaauonuhy tz Jby6nha K.rI. 6p. 1325/5 KO
Jby6rzh y rroBprrrr{Hu oa 565m2, pasvena ce o6aeJba raKo Irrro he rpaa r{a.Iax crehra rpaBo
jaene cnojuue ua qenoj r.u. 6p. 836 KO Tp6ymauu, a,{parau JoeaHosllh Ha K.rI. 6p. 132515

KO Jby6uh, c rlrM ulro ,{paran Jonauonnh, o.u rpaAa rla.rKa ne notpaxyje HaKHaAy Ha I{Me

ptBJrr,rKe y rroBpIrII{H}I [apIIeJIe.

flpe4ce4 cuje
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З А П И С Н И К  

о раду Комисије  

 

 

 

 Састављен дана 11.03.2019. године, у просторијама Градске управе за 

урбанизам, Службе за имовинске  послове, канцеларија бр. 6, у поступку разматрања 

захтева за отуђење земљишта у јавној својини, ради озакоњења   у поступку непосредне 

погодбе.  

 

 

 Комисија заседа у следећем саставу: 

 

 

1.Миленко Поповић, дипл. правник – Председник; 

2.Мирјана Џоковић, дипл. правник – члан и  

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

 

 

 Комисија је почела са радом у 11,00 часова.  

 

 

I 

 

 

                  Градско правобранилаштво града Чачка поднело је Градској управи за 

урбанизам града Чачак 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 

законски заступник 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 у 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. Скупштина града Чачка донела је решење о 

приступању споразумном давању земљишта ранијем власнику непокретности која је 

била предмет експропријације од предузећа „Zorpeks Kargo“ Чачак број 06-19/19- I од 

19. и 20. 2019. године којим је приступљено 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. Истим Решењем обавезана је  

Комисија за грађевинско земљиште да спроведе поступак размене и да по спроведеном 

поступку достави предлог решења о размени надлежном органу ради даљег 

одлучивања. Након спроведеног поступка Комисија подноси предлог размене 

Скупштини града. Прибављен је и обрачун накнаде за парцеле које су предмет овог 

поступка од ЈП „Градац“ Чачак, са којим се сагласио директор предуећа „Zorpeks 

Kargo“ Чачак. 

У наставку поступка Комисија је прибавила обрачун накнаде ЈП "Градац", са 

којим се сагласио подносилац иницијативе, извршила увид у приложене доказе, 

утврдила да је поднета иницијатива у складу са одредбама Закона о планирању и 

изградњи  и Одлуке о грађевинском земљишту, те како је захтев оправдан и заснован на 

закону, једногласно доноси следећи  

 

 

З а к љ у ч а к  

 

               Предложити Градском већу града Чачка да утврди предлог за Скупштину 

града Чачка  о споразумном давању земљишта ранијем власнику непокретности која је 

била предмет експропријације од предузећа „Zorpeks Kargo“ Чачак и то тако што се 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 дају  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, а обзиром да површина непокретности које су експроприсане 

износи  146 m2, а површина непокретности које се дају на име накнаде за 

експроприсане непокретности износи 242 m2, а за разлику у површини од 96 m2 

обавезује се предузеће „Zorpeks Kargo“ Чачак да граду Чачку исплати износ од 

843.050,88 динара.  

 

 

 

 

        II 

 

                Градско правобранилаштво града Чачка поднело је Градској управи за 

урбанизам предлог за експропријацију к.п. бр. 320/12 КО Коњевићи у површини од 84 

m2 у циљу изградње улице Коњевићи 7, од предузећа „9. септембар – Tissue 

Converting“ Д.О.О. Горњи Милановац, а у корист града Чачка. У току трајања поступка 

странка – предузеће „9. септембар – Tissue Converting“ Д.О.О. Горњи Милановац је 



дала предлог за експропријацију к.п. бр. 320/7 КО Коњевићи површине 64 m2 која је 

такође планирана за јавну површину, а на основу чл. 10 Закона о експроријацији. 

Истовремено представник предузећа је предложио да му на име накнаде за 

експроприсане непокретности на име накнаде буду пренете к.п. бр. 1404/2 , к.п. бр. 

1405/2, к.п. бр. 1406/2, к.п. бр. 1417/2 и к.п. бр. 1364/8 све КО Коњевићи укупне 

површине 581 m2, с тим што би платили за разлику у површини између ескпроприсане 

површине и површине коју стичу. Скупштина града Чачка донела је решење о 

приступању споразумном давању земљишта ранијем власнику непокретности која је 

била предмет експропријације од предузећа „9. септембар – Tissue Converting“ Д.О.О. 

Горњи Милановац број 06-19/19- I од 19. и 20. 2019. године којим је приступљено 

споразумном давању земљишта ранијем власнику непокретности која је била предмет 

експропријације предузећу „9. септембар – Tissue Converting“ Д.О.О. Горњи Милановац 

и то тако што би на име накнаде за експроприсане к.п. бр. 320/12 у површ. од 84 m2 и 

к.п. бр. 320/7 у површ. од 64 m2 обе КО Коњевићи дају к.п. бр. 1404/2 у површ. од 173 

m 2, к.п. бр. 1405/2 у површ. од 275 m2, к.п. бр. 1406/2 у површ. 39 m2, к.п. бр. 1417/2 у 

површ. 52 m2 и к.п. бр. 1364/8 у површ. од 42 m2 које су у јавној својини града Чачка. 

Истим Решењем обавезана је  Комисија за грађевинско земљиште да спроведе поступак 

размене и да по спроведеном поступку достави предлог решења о размени надлежном 

органу ради даљег одлучивања 

 У наставку поступка Комисија је прибавила обрачун накнаде ЈП "Градац", са 

којим се сагласио подносилац иницијативе, извршила увид у приложене доказе, 

утврдила да је поднета иницијатива у складу са одредбама Закона о планирању и 

изградњи  и Одлуке о грађевинском земљишту, те како је захтев оправдан и заснован на 

закону, једногласно доноси следећи 

 

                                                                   З а к љ у ч а к  

 

                Предложити Градском већу града Чачка да утврди предлог за Скупштину 

града Чачка  о споразумном давању земљишта ранијем власнику непокретности која је 

била предмет експропријације од предузећа „9. септембар – Tissue Converting“ Д.О.О. 

Горњи Милановац и то тако што се  на име накнаде за експроприсане к.п. бр. 320/12 у 

површ. од 84 m2 и к.п. бр. 320/7 у површ. од 64 m2 обе КО Коњевићи дају к.п. бр. 

1404/2 у површ. од 173 m 2, к.п. бр. 1405/2 у површ. од 275 m2, к.п. бр. 1406/2 у површ. 

39 m2, к.п. бр. 1417/2 у површ. 52 m2 и к.п. бр. 1364/8 у површ. од 42 m2 које су у јавној 

својини града Чачка, а обзиром да површина непокретности које су експроприсане 

износи  износи  148 m2, а површина непокретности које се дају на име накнаде за 

експроприсане непокретности износи 581 m2, а за разлику у површини од 433 m2 

обавезује се предузеће „9. септембар – Tissue Converting“ Д.О.О. Горњи Милановац  да 

граду Чачку исплати износ од 1.271.452,54 динара. 

 

 

 

         III 

 

           Зоран Васовић из Чачка, поднео је иницијативу за отуђење грађевинског 

земљишта из јавне својине и прибављање истог у приватну својину, након спроведеног 

поступка утврђивања земљишта за редовну употребу објекта. У иницијативи је 

наведено да је држалац објекта бр. 1 саграђеног на кп.бр. 6893/1 КО Чачак и да је за 

наведени објекат решењем Градске управе за урбанизам бр. 463-64/2018-IV-2-07 од 

29.01.2019. године утврђено да к.п. бр. 6893/1 КО Чачак представља грађевинску 



працелу и испуњава услове да буде одређена као земљиште за редовну употребу 

објекта ознаке 1. Уз иницијативу је приложено правоснажно решење Градске управе за 

урбанизам града Чачка број 463-64/2018-IV-2-07 од 39.01.2019. године. Поднета 

иницијатива је испитана, па након што је утврђено да је иста уредна, потпуна, 

целисходна и поднета од стране овлашћеног лица, Градско веће града Чачка донело је 

решење о приступању отуђењу број 06-23/2019-III од 18.02.2019. године. 

У наставку поступка Комисија је прибавила обрачун накнаде ЈП "Градац", са 

којим се сагласио подносилац иницијативе, извршила увид у приложене доказе, 

утврдила да је поднета иницијатива у складу са одредбама Закона о планирању и 

изградњи  и Одлуке о грађевинском земљишту, те како је захтев оправдан и заснован на 

закону, једногласно доноси следећи   

 

                 З а  к љ у ч а к  

 

                Предложити Градском већу града Чачка да донесе решење о отуђењу из јавне 

својине града Чачка непосредном погодбом, грађевинско  земљишта ближе описано као  

кп.бр. као 381 КО Чачак, површине 381 m2,  из јавне својине града Чачка, а  ради 

озакоњења пословног објекта – рибарнице ( зграде за трговину на велико и мало) 

спратности П+Пк бруто површине приземља 36 m2 , за износ накнаде од 1.118.760,78 

(милионстоосамнаестхиљадаседамстостинашездесет и 78/100) динара, Зорану Васовићу 

из Чачка, које да плати у року  од 15 дана од дана закључења уговора, као и да плати 

све обавезе проистекле из уговора, односно порез на пренос апсолутних права и 

трошкове овере. 

 

 

 

      IV  

 

                  Предузеће „Danilović family invest“из Чачка, поднело је иницијативу за 

отуђење градског грађевинског земљишта из јавне својине и прибављање истог у 

приватну својину. У иницијативи је наведено да је предузеће власник к.п. бр. 1460  КО 

Чачак, на којој има саграђен објекат који је у поступку озакоњења, као и да се објекат 

који је предмет озакоњења делом налази на к.п. бр. 2201/2 КО Чачак. Предлаже 

исправку граница суседних катастарских парцела како би озаконио свој објекат,  који 

се делом налази на к.п. бр. 2201/2 КО Чачак, а која је у својини града Чачка. 

Поднета иницијатива је испитана, па након што је утврђено да је иста уредна, потпуна, 

целисходна и поднета од стране овлашћеног лица, Градско веће града Чачка донело је 

решење о приступању отуђењу број 06-23/2019-III од 18.02.2019. године. 

У наставку поступка Комисија је прибавила обрачун накнаде ЈП "Градац", са 

којим се сагласио подносилац иницијативе, извршила увид у приложене доказе, 

утврдила да је поднета иницијатива у складу са одредбама Закона о планирању и 

изградњи  и Одлуке о грађевинском земљишту, те како је захтев оправдан и заснован на 

закону, једногласно доноси следећи 

 

                   З а к љ у ч а к  

 

  

              Предложити Градском већу града Чачка да донесе решење о отуђењу из јавне 

својине града Чачка непосредном погодбом, грађевинско  земљишта ближе описано као  

кп. бр. 2201/2 КО Чачак у површини од 285 m2,  непосредном погодбом, ради исправке 



граница суседних катастарских парцела,  предузећу „Danilović family invest“ из Чачка,  

а ради озакоњења објекта за износ накнаде од 2.502.807,30 

(двамилионапетстодвехиљадеосамстотинаседам и 30/100) динара које да плати у року  

од 15 дана од дана закључења уговора, као и да плати све обавезе проистекле из 

уговора, односно порез на пренос апсолутних права и трошкове овере. 

 

                                                                       V 

 

              Драган Јовановић као власник предузетничке радње „UNIFLEX SPRING“  и 

власник к.п. бр. 836 КО Трбушани поднео је преко ЈП „Градац“ иницијативу за размену 

к.п. бр. 836 КО Трбушани у површини од 1590 м2 за к.п. бр. 1325/5 КО Љубић 

површине 690 м2, која је у јавној својини града Чачка и која се граничи са парцелом 

именованог на којој је саградио своју породичну стамбену зграду и радионицу. Истакао 

је и да је дужи низ година одржавао парцелу која је у својини града, као и да, обзиром 

да се бави производњом опруга има у плану да сагради пословни објекат. За размену 

понудио је своју парцелу која се налази у Трбушанима и има површину од 1590 м2 која 

је мањим  делом, по важећем планском акту, (Плану генералне регулације „Трбушани-

Љубић“ у Чачку („Сл. лист града Чачка“ , број 15/2014)) предвиђена за планирано 

проширење постојеће јавне саобраћајне површине – Општински пут ознаке Л-321, а 

већим делом је предвиђена за становање малих густина насељености до 50 ст./ха – 

резиденцијално становање. По службеној дужности је прибављен од ЈП „Градац“ 

извештај о вредности ових парцела по метру квадратном. Увидом у извештај ЈП 

„Градац“ је утврђено да се обе парцеле налазе у IV градској зони за коју је Програмом 

овог јавног предузећа одређена цена од 2.924,68 динара по метру квадратном. 

Испитујући целисходност иницијативе сматрамо да је иста целисходна и оправдана,  

обзиром да је предложена размена парцела у истој зони, да је цена по метру квадратном 

иста за обе парцеле, да је парцела понуђена за размену већа за 900 м2.  Овом разменом 

град Чачак стиче парцелу која је делом, по важећем планском акту Плану генералне 

регулације „Трбушани-Љубић“ у Чачку („Сл. лист града Чачка“ , број 15/2014), 

предвиђена за проширење постојеће јавне саобраћајне површине, а делом за становање 

малих густина – резиденцијално становање. Такође, стицањем ове парцеле у јавну 

својину ствара се могућност расписивања огласа за отуђење грађевинске парцеле и 

отварање локације за градњу стамбених породичних објеката, типа вила, намењених 

становању високог стандарда са великим процентом зелених и уређених отворених 

површина и другим пратећим садржајима (базен, простор за рекреацију, одмор и др.), а 

све ово посебно, имајући у виду чињеницу – површину парцеле, јер је по планском акту 

предвиђено да овај тип – резиденцијалног становања захтева површину парцеле од 

најмање 12 ари. Подносилац иницијативе се изјаснио да неће потраживати накнаду на 

име разлике у површини парцела која су предмет размене. Прибављена је потврда ЈКП 

за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак да поред к.п. бр. 836 КО Трбушани пролази 

водоводна цев пречника 63 мм. Скупштина града Чачка донела је решење о приступању 

о размени непокретности у  КО Љубић и КО Трбушани број 06-19/19- I од 19. и 20. 

фебрара 2019. године.  Комисија за грађевинско земљиште је прибавила процену 

тржишне вредности непокретности од Пореске управе Чачак, из које је утврђено да је 

вредност к.п. бр. 836 КО Трбушани по м2 износи 1.182,00 дин./m2, односо за целу 

парцелу 1.521.160,80 динара, а да вредност к.п. бр. 1325/5 КО Љубић по m2 износи 

2.692,32 дин./m2 односно за целу парцелу 1.879.380,00 динара.  

                 У наставку поступка Комисија је извршила увид у приложене доказе, 

утврдила да је поднета иницијатива у складу са одредбама Закона о планирању и 



изградњи  и Одлуке о грађевинском земљишту, те како је захтев оправдан и заснован на 

закону, једногласно доноси следећи 

 

 

                                                            З а к љ у ч а к  

 

                Предложити Градском већу града Чачка да утврди предлог за Скупштину 

града Чачка о размени непокретности у КО Љубић и КО Трбушани тако што се 

прибавља у  јавну својину града Чачка к.п. бр. 836 КО Трбушани у површини 1590 m2 

која је у приватној својини Драгана Јовановића из Љубића, а отуђује  из јавне својине 

града Чачка у приватну својину Драгану Јовановићу из Љубића к.п. бр. 1325/5 КО 

Љубић у површини од 690 m2, размена се обавља тако што ће град Чачак стећи право 

јавне својине на целој к.п. бр. 836 КО Трбушани, а Драган Јовановић на к.п. бр. 1325/5 

КО Љубић, с тим што Драган Јовановић, од града Чачка не потражује накнаду на име  

разлике у површини парцел. 

 

 

                                                                     VI 

 

             Бранко Марјановић из Чачка, поднео  је захтев овом органу  којим је тражио   

сагласност за озакоњење пословне зграде за коју није утврђена делатност, који је 

изграђен на к.п. бр. 891  КО Чачак. Уз захтев је доставио копију плана са преписом из 

листа непокретности за 891 КО Чачак, увидом у лист непокретности утврђено је да је 

град Чачак у делу сразмерно површини посебног дела уписан на к.п. бр.  891 КО Чачак, 

увидом у Урбанистички извештај за к.п. бр. 891 КО Чачак утврђено је да се предметни 

објекат означен бр. 1 на к.п. бр. 891 КО Чачак налази на списку културних добара која 

уживају предходну заштиту по одредбама Закона о културним добрима, као и да је 

неопходно прибавити сагласност Завода за заштиту споменика културе из Краљева о 

увидом у допис Завода за заштиту споменика културе Краљево бр. 1591/3 од 

23.11.2018. године, утврђено је да је Завод дао сагласност за озакоњење објекта. 

                                         

 

                                                            З а к љ у ч а к  

 

               Комисија за грађевинско земљиште је разматрала поднети захтев и приложене 

доказе и донела закључак године да је оправдано дати тражену сагласност Бранку 

Марјановићу имајући у виду да је град Чачак сувласник на парцели са подносиоцем 

захтева. 

  

 

                                                                    VII 

 

              Радојица Миошевић из Горње Горевнице  поднео је захтев овом органу,  којим 

је тражио сагласнот за озакоњење објеката саграђених на кп. бр. 1850/1  КО Горња 

Горевница. Уз захтев је достављен лист непокретности за к.п. бр.1850/1  КО Горња 

Горевница. Увидом у лист непокретности утврђено је да је град Чачак сувласник у 

реалном делу од 5/12962 на к.п. бр. 1850/1 КО Горња Горевница. 

 

 

 



3ax;ryqaK

Kortracuja sa rpalenraucKo 3eMJbl4rrrre je pa:uarpana rroAHer[ 3axreB r{ rpunoxeHe
Aoxa3e rI .qoHena 3aKJbfrar roAI,IHe 4a je onpanAaHo ,{arrr rpaxeHy carJracHocr Pa4ojrq[
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3axreBa.

Korrrracraja je 3aBprruna ca paAoM y 11,45 qacoBa.
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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), 

чланa 11. став 2.  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 споразумном давању земљишта ранијем  

                    власнику непокретности која је била предмет експропријације 

                                       од предузећа „Zorpeks Kargo“ Чачак 

 

 

      I  

 

 

СПОРАЗУМНО се  даје земљиште ранијем власнику непокретности која је 

била предмет експропријације предузећу „Zorpeks Kargo“ Чачак па се 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 дају  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. 

 

   

II 

 

 

 Површина непокретности које су експроприсане износи  146 m2, а 

површина непокретности које се дају на име накнаде за експроприсане 

непокретности износи 242 m2, а за разлику у површини од 96 m2 обавезује се 

предузеће „Zorpeks Kargo“ Чачак да граду Чачку исплати износ од 843.050,88 

динара.  

 

 

III 

 

  

На основу овог решења биће закључен споразум о накнади са ранијим 

власником предузећем „Zorpeks Kargo“  Чачак за експроприсане непокретности по 



решењу Градске управе за урбанизам града Чачка бр.  463-28/2018-IV-2-07 од 

14.01.2019. године 

 

    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 града Чачка 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 законски заступник 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 у 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. 

Скупштина града Чачка донела је решење о приступању споразумном давању 

земљишта ранијем власнику непокретности која је била предмет експропријације 

од предузећа „Zorpeks Kargo“ Чачак број 06-19/19- I од 19. и 20. 2019. године којим 

је приступљено 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. Истим Решењем обавезана је  Комисија 

за грађевинско земљиште да спроведе поступак размене и да по спроведеном 

поступку достави предлог решења о размени надлежном органу ради даљег 

одлучивања. Након спроведеног поступка Комисија подноси предлог размене 

Скупштини града. Прибављен је и обрачун накнаде за парцеле које су предмет овог 

поступка од ЈП „Градац“ Чачак, са којим се сагласио директор предуећа „Zorpeks 

Kargo“ Чачак. 

Чланом 27. став 10. Закона о јавној својини прописује   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.  

Члан 29. став 4. Закона о јавној својини прописује 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, 



cnopa3yMHot AaBarLa 3eMJbpIIrITa paHr4jeM BnacHLrKy HenoKperHocrr,r Koja je 6utru
rpeAMer - eKcnporpuja\wje, oryferra ueusrpafeuor rpalenuucxor 3eMJbr4rrrra y
IlocryrlKy npahama oAy3ere I4MoBLrHe ra o6errrehema y cKJraAy ca noce6szM 3aKoHoM,
rr,refyco6HoM paclloJlararby BJlacurara rpafeBr4HcKor 3eMJbtrrrrra y januoj ceojunu n
ylaiamy y KatruTan jannor npe4y:eha H ApyrrrrBa Ka[r4TaJra, a craB 5. ucror r{JraHa

Ognyxe npouucyje la ce perlrelLeM o rrplrcryrarsy pacroJramrby rpaleruncruu
seMJbI4IureM Cryuurruua rpa4a gaqra ogpef yje 4a he nocrynaK cnpoBecru Kouprcuja sa
rpaf euaHcro 3eMJbr,rrxre.

rll. 71. O4nyxe o rpaleruHcKoM 3eMJbr{rxry npe4eufa Aa ce upu6arrsame
Heusrpaleuor rpalenuHcKor 3eMJbI4rIIra y janny crojrany lpa4a sa norpe6e ypelerra
[oBpIIILIHa jaene HaMsHe, Moxe, ocr4M y nocrynKy nporrr4caHoM 3aKoHoM xojurra ce
ypebyje ercnponpzjaryuja, cnpoBecrr4 r4 cnopa3yMoM ca BJracHlrKoM rpafenuucror
3eMJbl4urra, HgnocpeAHou noro46oM, rlo rpxurxHr4M ycJroBr4Ma, y nocrynKy II Ha Haqr4H

lpo[]IcaH rrraHoM 71.,12. u 13. oee oAnyre Lr cxoAHoM npLrMeHoM oapea6u 'arnua29.
oBe oAnyKe.

Karo ce y KoHKpernou cryuajy pary4 o HenoxperHocruMa xoje no cnojurra
KapaKTepI4crI4KaMa He Mory ql4Hprrr4 rpaleeuncrcy raprleJry, uv,ajyhu y BlrAy rLr4xoBy
noszqrajy u noBpIIII4Hy, r:o je olpaBAaHo pr UeJrr{cxoAHo clopa3yMHo AaBarbe 3eMJEr4rrrra
panrajenr BJracHr4Ky HeroKperHocru roja je 6um rpeAMer ercuponpujaquje na ce
npeAnaxe Cxynumuuu rpaAa rlavra, Aa petueme ycnojra y reKcry r<aro je ro
npeAnoxeHo.
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