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Peny6:ruxa Cp6uja
rPAA qArIAIt
Ipagcr<o nehe
Epoj: 06-3812020-IIJ
13. rraapr 2020. roAHHe
I{AI{AK

CKYfIIIITI,IHA f PAAA IIAIIKA

Ha ocuoBy rIJIar{a 46. 3arosa o rora.unoj caMo)mpaBr4 (,,Cn.rlacuux PC"
6p.I2912007, 8312014 - Ap. 3aKon, lAl20t6 - Ap. 3aKoH u 47DAl8) ra unaua 84. Craryra
rpa4a qa.rKa (,,C;r.lacr rpaaa r{aqKa" 6p, 612019),

fpagcxo eehe rpaAa 9auxa, Ha ceAHr{rlr4 o4pxanoj 13. rraapra 2A20. roAuHe, yrBpAr.rno

IPEAJIOT PEruErbA
O IIPIIEABJbAEY Y JABHY CBOJI4HY I43TPAABOM KOMYHAJIHB

}IHOPACTPIT(TYPE Y 3OHI4 AYTO.IYTA E 761 IIOJATE _ [PEJbI4HA
(MOPABCKT,T KOPT4AOP)

rra [pelnaxe CxynrurunLt Aa,{oHece

PEIIIEBE
o ilPI{BABJbAIby y JABHy CBOJI,IHy I43IPAIBOM KOMI.HAJIHE

IIHOPACTPYKTYPE Y 3OHI,I AYTO.IIYTA E 761 TIOJATE _ IPEJbI,IHA
(MOPABCKIT KOPT,TAOP)

y reKcry xoju je AocraBJEeH o46opuuquMa 3a ceAHrrrly Crlmurrzue.

I'Iseecrlarall rra ceAHlIIIr Crymurune je Becna [ur.rrpuh, HaqerHr,rr fpa4cxe yrpaBe
sa yp6auusaru.



Peny6nrxa Cp6r,rja
IPAA t{At{AK
l-pa4cra ynpaBa sa yp6anusana
O.qcex 3a ilMoBr4HcKo npaBHe nocfloBe
Spoj : 463- 21 12020-lV -2-01
06.03.2020. roArHe

os ss 20AO
,lPffiMtbEFtS:.*__._

rpAiq €{F,c{&ffi
fP,q,{#ii.{ :r/lTpABA

".' *,s*APi{i,!uA qAqAH

TPAECKO BEhE rPAlqA qAqKA

EPEIQMET: ,flocraea Hallpra peule[ba o npra6aaruaruy y jaeuy caojrny
x3rpaArboM KoMyHanne unspacrpyKrype y 3oHlt ayro - nyra E 76i llojaie _
ll peru r,r na (Mopaecxr xop ragop)

. Y npunory aKTa AocraB.rbaMo BaM Haqpr pelueHra o npra6aerbaby y jaaHy
caojrny il3rpaAFboM KoMyHaflne ran$pacrpyKrype y 3oHr4 ayro - nyra E 16l' iqire -[lperurHa (Mopaecxra ropn4op), Ha pa3MarpaFbe ra yrapfiraeitue npeAflora 3a
Crynr.urrHy.
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 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ("Сл.гласник РС" бр. 
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), 
члана 54. став 1. тачка 20) Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) 
и члана 4. став 3. и члана 21. Одлуке о прибављању, располагању и управљању 
стварима у јавној својини града Чачка („Сл.лист града Чачка“ бр. 14/2018 и 8/2019),  

 
Скупштина града Чачка на седници одржаној ______ 2020. године, донела је  

 
РЕШЕЊЕ 

 
о прибављању у јавну својину изградњом комуналне инфраструктуре 

 
 I. ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину града Чачка изградњом комунална 
инфраструктура у зони ауто – пута Е 761 Појате – Прељина (Моравски коридор). 
 Изградња комуналне инфраструктуре обухвата пројектовање и извођење 
радова на постојећој – изграђеној комуналној инфраструктури, као и пројектовање 
и извођење радова на планираној комуналној инфраструктури у зони ауто – пута Е 
– 761, Појате – Прељина (Моравски коридор), деоница Мрчајевци – Прељина на 
катастарским парцелама на територији града Чачка и то у катастарским 
општинама Мрчајевци, Доња Горевница, Мојсиње, Станчићи,  Балуга Љубићска, 
Коњевићи, Прељина, Љубић, Ракова, Кукићи, Заблаће, Вапа и Балуга Трнавска, а 
сходно локацијским условима које је издало Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре број 350-02-00403/2019-14 од 15.08.2019. године у 
предмету ROP-MSGI-13698-LOC-2/2019. 
 II. Град Чачак преноси инвеститорска права на Коридоре Србије ради 
извођења радова на комуналној инфраструктури, с тим што Коридори Србије могу 
пренета инвеститорска права даље преносити на извођаче и подизвођаче радова, 
као и на друга правна и физичка лица. 
 III.  На основу овог решења Град Чачак ће са Коридорима Србије као 
корисником експропријације и ЈКП „Водовод“ Чачак као управљачем комуналне 
инфраструктуре закључити уговор којим ће се ближе уредити међусобни односи, и 
којим ће град Чачак пренети инвеститорска права на Коридоре Србије, након чега 
ће Коридори Србије Градској управи за урбанизам града Чачка поднети захтев за 
издавање грађевинске дозволе за изградњу комуналне инфраструктуре у зони 
ауто – пута Е 761, ближе описане у тачки I. овог решења. 
 Овлашћује се Градоначелник града Чачка да потпише Уговор из става 1. 
ове тачке и сва друга акта у извршавању овог уговора. 

IV. Извођење радова на комуналној инфраструктури у зони ауто – пута Е 
761 Појате – Прељина  (Моравски коридор)  финансираће Коридори Србије као 
корисници експропријације у складу са Комерцијалним уговором за изградњу ауто 
– пута Е 761 Појате – Прељина (Моравски коридор) закљученим на основу 
Закључка Владе РС 05 Број: 344-12150/219-1 од 04.12.2019. године, између Владе 
Републике Србије као финансијера, Коридора Србије као инвеститора и Bеchtel 
Enka UK Limited  као извођача радова.  
 V. Након изградње комуналне инфраструктуре, град Чачак се може уписати 
на предметној комуналној инфраструктури, ближе описаној у тачки I. овог решења 



у РГЗ – Служби за катастар непокретности као носилац права јавне својине, а ЈКП 
„Водовод“ Чачак као носилац права коришћења без сагласности Коридора Србије  
на које су пренета инвеститорска права у току извођења радова на изградњи 
предметне комуналне инфраструктуре.    
 VI. Коридори Србије врше права инвеститора у поступку изградње 
комуналне инфраструктуре ближе описане у тачки  I. овог решења. 
 VII. Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 
 
 
 
 
 
 
 
                  СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
                         Број ______________________  
 
 
 

        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
                                                                                            Игор Трифуновић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O6pa3noxerse

llpaanra ocHoB 3a EoHouetue peueFba o npu6aaruaruy y jaeny caojraHy
r_srp4qboM KoMyHanHe_ rHSpacrpyKrype y 3oHr4 ayro - nyra E 761 l-lojaie --flpen rani
(Mopaecrra xopu.qop), 6nrxe on[caHe y raqK[ l. r,rspexe peurerua je vnan 27. qaa 10.
Saxona o jaeHoj ceojunra ("Cn.rnacnilK PC" 6p. Z2l2o1l, B;gl2O1A, 1'osl2}14, 104t2016 -
Ap. 3aKoH, 10812016, 11312017 n 9512018), vnan 54. crae 1. raqxa 20) Craryra rpa4aulaqxa (,,cn. nrcr rpa4a L{a.{Ka" 6p.6tzo19) ra vnaH 4. crae 3. u qnau 21. b4nyre'o
np-n6aeruaby, pacnonararby il ynpaB.rbarby crBapuMa y jaeHoj caojranu rpa4a t{aqra
(,,Cn.nncr rpa4a Lla.{Ka" 6p. 14l2O1g u gt2}ig).

qnanona 27' ctaa 10. 3arona o jaanoj ceojnnu nponucaHo je Ra o npn6aeruaruy
crBapil il pacnoflaraFby crBapilMa y caojnnr je4r,rHraqe floKanHe caMoynpaBe no,qycl]oBuMa nponilcaHhM 3aKoHoM, o4nyvyje opraH je4ranr,lqe roKarrHe caMoynpaBe
ogpefleH y cKna.qy ca 3aKoHoM 14 craryTorrl j64ranraqe noKanHe caMoynpaBe.Llnanon,r 54. craB 1. raqKa 20) craryra rpa,qa gaqxa nponrcaHo je AaCrynurnna rpaAa ga'{xa o4nyvyje o npu6aaruat+;y tA pacnoflaraby HenoKperHocr[Ma yjaanoj ceojunu rpaAa gaqxa, yrruyvyjyhra ra neno*perrocrr Ha rojran,1a l-paR u4a
noce6na ceojrncxa oenauheFba ocilM y cnyvajeer,rrvra o4pe[eHhM o"r, Craryro1,1 unu
EpyrrM nponr4coM.

r{naHour 4. craB 3. oEnyre o 
, 
npu6aarbaFby, pacnonaraby u ynpaBrbaby

crBaphMa y jaenoj caojunr rpa.qa ulavra je nponilcaHo Aa CrynrurraHa rpaRa gaqri
ognyvyje o npn6aarua.+y A pacnoflaraFby HenoxperHocrilMa y laanol ceo;ranra l-pa4a,
ocr4M y cnyvajeary" y xojrua ognyvyie FpaAcxo aehe rpafla qiqKa.

9nanona 21. uqe o.qnyxe nponrcaHo je Ra ixynrrrrr,ra rpalqa r.{aqra, Moxe
npilfll4KoM AoHouJeHra oAnyKe o npr6aeruaruy jaaHe caojraHe Fpa4a u3rpa4HroM
o6jexra, fla oAnyKoM oBnacrlt Kopr4cHr4Ka tan]4 ynpaBrbaLra HenoKperHocrt1 vnv MecHysaje4nuqy, ycraHoBy, jaany arenrlnjy ranra jalno npegysehe urajra je ocHuBaq, Aao6aen a ilHBecrr4ropcKa npaBa y uMe il 3a paqyH Fpa4a y nocrynKy ta3rpaAtge o6jexra
roju ce npu6aerua y jaany ceojrany l-paga.

,[onor-uerue oBor peuehba no]qe_IyJo je ranr,tqrajaruBoM rpa,qoHaqenHuKa rpaga
9a.{ xa 6poj 463-21 t2020-tV -2-Ot oA OA.O{.ZOiO. ro4u ne.

. Y wnuqulatueu ce HaBotrl4 4a ce ilcroM norpehe nocrynar npu6aeruara y jaany
caojnny rpaAa Haqxa KoMyHarHe raH$pacrpytfiype y 3oHl4 ayro - nyra E 761, ;iojire -llperunna (Mopaacxra ropraAop). n[arue ce HaBoAl4 ga rseoflerbe pa4oBa o6yxearanpojerroaaue u rsao[erue paAoBa Ha nocrojelroj ,.rpr1!r[.i rorr,1ynanxol
mn$pacrpyKTypt4 y KaracrapcKt4M onrrrilHaMa y xojrarvra je racra rasrpalena, Kao hnpojexroaaFbe r rasBoFJebe paAoBa Ha nnaHhpanoj- ronayHanHoj raH$pacrpyKrypl4 y
3oHr ayro - nyra E -761 llojare - fiperurna, AeoHhlla 

-Mpvajeaqu '_ 
l-1pefurl,i ,iKaracrapcKl4M napqeflaMa Ha reprroprajra l-pa4a t{aqxa il To y KaracrapcKr4M

onuJrnHaMa Mpvajeaqu,,Qorua l-opeenur_la, Mojcurue, cranquhr, sanyra rby6rahcxa,
Korueeilhr, l-lpeftuna, rby6rah, paKoBa, Kyxrahra, 3a6nahe, Bana n BanyraTpHaacra acxoflHo noraqnjcruu ycnoBrMa roje je il3,qaflo Munncrapcrao rp'aleeranapcrBa,
caoopahaja ra ransp-a.cTqy[rype 6poj 350-02-oo4o3t2o1g-14 on 1s.0g.2019. ro4rane y
npefl Mery ROP-MSG t- 1 3698-LO C-2t2019.



. y uHuqviarvBu ce raKohe HaBorqil Aa he r3rpa4Fby npe4MerHe KoMyHanHe
rn$pacrpyKrype y 3oHt4 ayro - nyra E 761 l-lojare - nperurana' lMopaecrra ropragop)
$unancuparr Kopragopu cp6raje Kao Kopr4cHr4qr4 excponpujar.lnje, y cKnafly ca
Konaepqr,rja.nHuM yroBopoM 3a il3rpaglby ayro - nyra 

'E iai n6,ijre - l-lperurana
(llgqgacxu ropr,r4op) 3aKIbyqeHt4M Ha ocHoBy 3arruyvxa Bna.qe iC Os Epoj: 344-
121501219-1 oA 04.12.2019. ro.qhHe, rasrr,refly Bna4e peny6nuxe cporaje Kao
QuHaucrjepa, Kopr4opa Cp6raje Kao rHBecrrropa ra Bechtel Ehka uf lihit6o Kao
raeofiava pa,qoBa.

Y cxna4y ca qraHoM 21. Ognyxe o npra6aBrbaby, pacnoflaraby r ynpaBrbaby
crBapilMa y jaaHoj caojunn rpaAa gaqra, l-pa4 he ca Kopugoprarrna bfora;e *ao
Kopt4cHt4KoM eKcnponpujaqrje r JKI-I ,,Bo4oBo4,, Llaqax Kao ynpaBrbaqeM KoMyHanHe
rn$pacrpyKrype 3aKrbyqrril yroBop rojr,trr,t he ce 6nrxe ype4r,rrr,l rvrefiyco6n, ogrocr, ,
Sojnu he rpa4 ulaqax npeHerr ilHBecrr4ropcKa npaBa Ha-liop,aAope ipor;", HaKoH qera
he Kopra4opr,| Cp6raje l-pa.qcxoj ynpaBil aa yp6aHra3aM rpaAa ulaqra noAHeril 3axreB 3a
n3AaBabe rpaflearHcKe ,qo3Bofle 3a u3rpaAFby KoMyHanHe raH$pacrpyKrype y 3oH14
ayro - nyra E 761,6nuxe onucaHe y raqKu l. oeor perueba.

l-paAonaveflHhK rpa,qa t{aqra ce oBrM peuerbeM oenaurhyje Aa nornilue
HaBeAeHh Yroeop 14 cBa Apyra aKra y u3BpuaBaby HaBeAeHor yroBopa.

I-locrynar AoHor.ueFba peueba je y o<naAy ca qflaHoM 7. crae 3. o4nyre o
np.u6aaruaFby, pacnonaraFby h ynpaBrbaFby crBaphMa y jaanoj caojranu rpafla ula.{ra
xojra noponracyje 4a unnlniarrBy sa noKperabe nocrynxa npra6alr"a*a y jaeny caojrany
l-paga norpehe l-pagonavenHt4K, caMocranH o vtnn Ha npeAflor HaiqflexHux rpaAcKqx
ynpaBa, jaanrx npegyaeha, ycraHoBa, ApylxrBa Kanrran a uwjn je ocnraaav 

'l-pa4, 
y

3aB[CHOcr]4 0A HenoKperHocrl4 roja ce nproaarua y jaeny cnojrany.
Haron r3rpaAFbe KoMyHaaHe unspacrpyrrypl rpa4 gavar ce uox" ynucarr Kao

Hocrfl_aq npaBa jaane ceojrne Ha npeflMerHoj ronaynannoj ran$pacrpyKrypt4 y pl-3 -Cnyx6ra 3a Karacrap HenoKperHocn4.
Ha ocnoey HaBeAeHor l-pagcra ynpaBa sa yp6anra3aM rpafla r..laqxa, O,qcex sa

I4MOBI4HCKO - npaBHe nocroBe, AocraBrba Haqpr oBor peuerue l-pagcrorra eehy rpaAaula,{xa paAil yrBpfiraaarua npeAnora sa Cxynurrny ,pa4, t{aqra.

rpa4a t{a,{xa

flpaenrx
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