
Je

Peny6nrara Cp6rya
IPAI IIAIIAK
fpa4cxo nehe
Bpoj: 06-3112019-III
13. uapr 2019. roAr,rHe
qAI{AK

CKyIIIITI,IHA f PAAA qAqKA

Ha ocHoBy qJIaHa 46. 3axona o roxanuoj caMoyrrpaBr.r (,,Cl.rnacnrax PC"
6p12912007,8312014 * Ap. 3aKos, 10112016 - rp.3aKoH u 4712018) r4 trrraHa l2l. Craryra
rpaAa r{a.Ira (,,Cr.rurcr rpaAa r{aqKa" 6p.312008, 812013, 2212013, 1512015, 2612016 u
tU20t8),

Ipa4cro eehe rpa4a 9auxa, Ha ceAHr,rqu o4pxanoj 13. uapra 2019. ro.qrrHe, yrBpArrno

IPEAJIOI PEIIIEIbA
O PA3MEHI4 HETIOKPETHOCTII
Y KO JbYEI4h II KO TPEYIIIAHI,I

na rrpeAnaxe Cxynrurralor Ea AoHece

PEIIIEIbE
O PA3MEHI{ HETIOKPETHOCTI4
Y KO JbYEIIh I,I KO TPEYIIIAHI4

y reKcry roju je AocraBJr,eH o46opHraqurr,ra 3a ceAHr{rly CrcyuurruHe.

Tlsnecru:raq Ha ceAHrarlra Cxynurrrane je
sa rpaf enraHcKo 3eMJbr,rrrrre.

Mra:renro flononuh, [peAcelHr{x Kouracuje



На основу члана 99. став 3. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", 

бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука 

УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и и 83/2018 ), чл. 11. 

ст. 2., чл. 12., 29., 71. и 72. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. лист града Чачка“, 

број 5/16) и чл. 63. ст.1. т. 19а Статута града Чачка („ Сл. лист града Чачка“, број 3/08, 

8/13, 22/13, 15/15, 26/16 и 11/18) 

 Скупштина града Чачка на седници одржаној дана ____________. 2019 године 

доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о размени непокретности у  

   КО Љубић и КО Трбушани 

 

I  

 

РАЗМЕЊУЈУ  се непокретности - грађевинско земљиште,  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 

ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине града Чачка к.п. бр. 1325/5 КО Љубић у површини од 

565 m2 у приватну својину Драгану Јовановићу из Љубића  

  

II 

 

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 

парцела из става I овог решења. 

 

         III 

 

Овлашћује се Градоначелник града Чачка да са  Драганом Јовановићем из   

Чачка закључи уговор о размени непокретности ближе описаних  у ставу 1. овог 

решења, након претходно прибављеног мишљења Градског правобранилаштва. 

      

                  IV 

 

Oво решење објавити у Службеном листу града Чачка.   

 

 

СКУПШТИНА  

ГРАДА ЧАЧКА  

БРОЈ______________________ 

 

_______________. 2019. Године 

 

 

                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                           СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

                                                                                         Игор Трифуновић 

 



                                                                                            

 О б р а з л о ж е њ е  

 

  

 Драган Јовановић из Чачка, 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 m2 за к.п. бр. 

1325/5 КО Љубић површине 565 m2, 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 1025 m2.  

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 mm. 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.  

У наставку поступка 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, одоносно 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 1.521.160,00 динара. 

Члан 99. став 3. Закона о планирању и изградњи предвиђа  је да се под отуђењем 

грађевинског земљишта сматра и размена непокретности, да се у случају размене 

непокретности између власника грађевинског земљишта у јавној, задружној и 

приватној својини не спроводи поступак јавног надметања ни прикупљања понуда 

јавним огласом, имајући у виду правну природу института размене. Предмет размене 

може бити изграђено и неизграђено грађевинско земљиште. 



r{n. 11 . cr.2 O4n1xe o rpalenNucroM 3eMJbprrnry nponzcyje .4a Cnynrurlrnarlparya
r{aqxa o4nyuyje y cnyuajeu{Ma pacfloJrararba rz upu6anrarra rpafeBr{Hcror 3eMJ6r{rrrra,
pa3MeHe rpalenraucrot 3eMJblIIrITa, cnopa3yMHor AaBarba 3eMJEr.rrrrra panrajervr BJracHr.rKy
HerloKperHocrll xoja je 6uta rpeAMer ercupoupuj ar\kie, oryf erra ireusrpalenor
rpalenuucxot 3eMJblllrra y rlocqmry npaharra o4y3ere r.rMoBr.rne ra o6eu:rcherba y cKJraAy ca
uoce6suu 3aKoHoM, rraelyco6noM paclonararby BJracHrara rpaleelrucKor 3eMJblrrxra y januoj
cnojnnu I{ yJlaralby y Kan}ITEIn januor npe4yseha r,r ApymrBa Karrr.rraJra, a'lil. 12 r{cre oAJryKe
perynruIe nocryuaK pacflonarama. r{n. 71 O4nyrce o rpalenrancKoM 3eMJb[rtrTy upe4eula 4a
ce upu6asrsarLe Hel.I3lpaleuor rpafenraucKor 3eMJbr,rrrrra y januy cnojnuy fpana sa norpe6e
ypelerra rIoBpIrII{Ha janue HaMeHe, Moxe ce, ocr{M y nocryrrxy rrpor[caHoM 3aKoHou xojnu
ce ypebyje ercuponpuj aryuja, crpoBecrr.r v cropa3yMoM ca BJracHr4KoM rpafenuucxor
3eMJbI{IrITa, HerIocpeAHoM noroA6ou, no rpxr,rrrrH}rM ycJroBr.rMa, y nocryrrKy u Ha Harrr.ru
trponl4caH TIJIaHOM 11., 12. pr 13. oee oAnyre Ia cxoAHoM [pr4MeHoM o4pe46pr qJraHa 29. ose
olnyKe. O.unyr<a o rpalenraHcKoM 3eMJbrrrrrry y qn. 72 perynurxe pa3MeHy Kao Haqr4H
pacnonararsa HenoKpeTHocTr.rMa.

IPEACEAHI4K KOMWCT4JE
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