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:a yp6auasau.
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fpa4cxa yrpaBa sa yp6aHn:alr
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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), 

члан 68. став 3. тачка 1.  Одлуке о грађевинском земљишту ( „Сл. лист града Чачка 

бр. 5/2016 и 8/2019) и члан 4. став 3 Одлуке о прибављању, располагању и 

управљању стварима у јавној својини Града Чачка ("Сл. лист града Чачка", бр. 

14/2018 и 8/2019) и члан 54. став 1. тачка 20а Статута града Чачка ("Сл. лист града 

Чачка", бр. 6/2019)  

 

 Скупштина града Чачка на седници одржаној дана ___________ 2020. 

године доноси 

  

      Р Е Ш Е Њ Е    

 

      I.  

 

ПРИБАВЉА  се у  јавну својину града Чачка,  непосредном погодбом, к.п. 

бр. 1401/1 КО Заблаће површине 2824 м2 и објекат бр. 1 саграђен на к.п. бр. 1401/1 

КО Заблаће бруто површине 116 м2, уписаних у лист непокретности 724 за КО 

Заблаће, за износ од  38.770,42  ЕУР-а ( тридесетосамхиљадаседамсстоседамдесет и 

42/100) по званичном средњем курсу НБС на дан исплате из приватне својине 

Светлане Рабреновић Вишњић из Чачка, за потребе изградње објекта дечијег 

вртића, на кат. парцелама бр. 1401/1, 1402/1 и деловима кат.парцела 1400/3, 1402/2  

све у КО Заблаће. 

 

                                                        II. 

 

Овлашћује се Градоначелник града Чачка да са Светланом Вишњић 

Рабреновић закључи уговор о прибављању у јавну својину непокретности ближе 

описане у тачки I. овог Решења, након претходно прибављеног мишљења Градског 

правобранилаштва.  

 

                                                        III. 

 

 

ПРИБАВЉА се у јавну својину града Чачка изградњом објекат - дечји 

вртић, приземне спратности, укупне бруто изграђене површине 1.197,50м2, на кат. 

парцелама бр. 1401/1, 1402/1 и деловима кат.парцела 1400/3, 1402/2  све у КО 

Заблаће.                                                      

Пројектантска вредност инвестиције објекта дечијег вртића је око 

94.000.000,00 динара са ПДВ и финансираће се из наменских средстава донација, 

Буџета града Чачка и осталих извора средстава. 

                                                               

 

 

 



                                                       IV. 

 

 

  На основу овог решења Градоначелник града Чачка ће Градској управи за 

урбанизам града Чачка поднети захтев за издавање грађевинске дозволе за 

изградњу дечијег вртића, ближе описаног у тачки III.  овог решења. 

Град Чачак врши права инвеститора у поступку прибављања у јавну својину 

града Чачка изградњом објекта дечијег вртића, ближе описаног у тачки III. Овог 

решења. 

 

V. 

 

 Ова Oдлука 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  

 

 

 Градско веће града Чачка на седници одржаној дана 13.02.2020. године 

донело је решење број 06-21/2020- III, којим је приступљено прибављању у јавну 

својину града Чачка објекта бр. 1 саграђеног на к.п. бр. 1401/1 КО Заблаће бруто 

површине 116 м2 и к.п. бр. 1401/1 КО Заблаће површине 2824 м2 уписаних у лист 

непокретности 724 за КО Заблаће из приватне својине Светлане Рабреновић 

Вишњић из Чачка,  путем непосредне погодбе. Светлана Рабреновић Вишњић из 

Чачка поднела је Градској управи за урбанизам иницијативу за прибављање 

грађевинског земљишта у јавну својину града. Подносилац иницијативе навела је 

да је власник катастарскe парцелe број 1401/1 К.О. Заблаће, у површини од 2824 

м2, а која се граничи са катастарским парцелама бр. 1402/1 и 1400/3 које су у јавној 

својини града Чачка и наведене катастарске парцеле обухваћене су   Просторним 

планом града Чачка („Службени лист града Чачка број 17/2010), а према наведеном 

планском акту налазе се у делу намењеном за грађевинско земљиште (постојећи 

грађевински реон) - у зони централних функција. Такође је навела да је обавештена 

да је град Чачак заинтересован и планира изградњу објекта дечје заштите (дечији 

вртић) на кат. парцелама бр. 1402/1, 1400/3, 1402/2 и 1402/1 све у КО Заблаће, као и 

да постоји плански основ за наведене грађевинске радове, те се својом  

иницијативом обраћа граду Чачку као заинтересовано лице које има правни 

интерес да град Чачак за потребе изградње наведеног објекта, прибави по 

тржишној вредности  и  кат. парцелу бр. 1401/1 КО Заблаће у површини од 2824 

м2, са стамбеним објектом, која би заједно са наведеним кат. парцелама у својини 

града, испуњавале наведене урбанистичке услове, обзиром да се налазе у делу 

намењеном за грађевинско земљиште - у зони централних функција.      

У наставку поступка прибављен је налаз судског вештака грађевинске 

струке  лиценцираног проценитеља Александра Ђорђевић из Београда и процена 

Пореске управе филијала Чачак. 

  Комисија за грађевинско земљиште је извршила увид у списе предмета и у 

налаз судског вештака грађевинске струке  лиценцираног проценитеља Александра 

Ђорђевић из Београда и процену Пореске управе филијала Чачак и из налаза 

вештака утврдила да је исти  проценио вредност непокретности, објекта и парцеле 

у укупном износу од 40.160 Eur-a, од тога 21.829,50 Eur-a  за објекат, а 18.327,76 

Eur-a за парцелу. Увидом у процену Пореске управе утврђено је да објекат 

процењен на укупно 2.856.565,36 динара, односно на 24.287,92 Eur-a, а парцелу на 

укупно 1.703.323,84 динара односно на 14.482,50 Eur-a, што укупно за објекат и за 

парцелу износи 38.770,42 Eur-a. Са проценом Пореске управе сагласила се 

власница предметне непокретности Светлана Рабреновић Вишњић.  

Обзиром да се ради о непокретности која по својим карактеристикама 

једина одговара потребама града, а град не може прибављати у јавну својину 

непокретност по цени вишој од тржишне вредности, а посебно  имајући у виду 

локацију, односно површину предметне парцеле која се граничи са парцелама у 

својини града Чачка, на којима је саграђен објекат сеоског Дома културе и која не 



испуњава услове за изградњу другог објекта на парцели  (дечијег вртића са 

потребним садржајима у складу са Правилником и Законом)  то је оправдано и 

целисходно прибавити предметну непокретност која се са западне стране граничи 

са парцелама у својини града Чачка и која ће заједно са деловима парцела у својини 

града Чачка формирати грађевинску парцелу адекватне површине. 

 Како је Комисија за грађевинско земљиште сагледала све горе наведено, 

утврдила је да је поднета иницијатива оправдана и заснована  на одредбама Закона 

о јавној својини, а износ од 38.770,42  Eur-a према процени Пореске управе од 

11.03.2020 године је нижи од процењене тржишне вредности вештака грађевинске 

струке који износи 40.160 Eur-a, а како град не може прибављати у јавну својину 

непокретност по цени вишој од тржишне вредности,  то  Комисија једногласно даје 

предлог да се прибави у јавну својину града Чачка, непосредном погодбом,  објекат 

бр. 1 саграђен на к.п. бр. 1401/1 КО Заблаће бруто површине 116 м2 и к.п. бр. 

1401/1 КО Заблаће површине 2824 м2 уписаних у лист непокретности 724 за КО 

Заблаће из приватне својине Светлане Рабреновић Вишњић из Чачка, за износ од  

38.770,42  Eur-a, по званичном средњем курсу НБС на дан исплате, за потребе 

изградње објекта дечијег вртића на к.п. бр. 1401/1, 1402/1 и деловима к.п. бр. 

1400/3, 1402/2  све у КО Заблаће.                                                      

 Надлежна управа је поступила у складу са предлогом Комисије за 

грађевинско земљиште садржаном у записнику Комисије од 12.03.2020. године и 

сачинила решење као у диспозитиву. 

 Обзиром да је Надлежној управи Градоначелник града Чачка поднео и 

иницијативу  за прибављање у јавну својину изградњом објекта - дечји вртић,под 

бројем 463-19/2020 од 04.03.2020.године приземне спратности, укупне бруто 

изграђене површине 1.197,50м2, на кат. парцелама бр. 1401/1, 1402/1 и деловима 

кат.парцела 1400/3, 1402/2  све у КО Заблаће, то је из разлога економичности 

поступка, а по истом правном основу одлучено као у тачки III. диспозитива овог 

решења.                                                      

У иницијативи се наводи да је пројектантска вредност инвестиције објекта 

дечијег вртића је око 94.000.000,00 динара са ПДВ и финансираће се из наменских 

средстава донација, Буџета града Чачка и осталих извора средстава.  

На основу овог решења Градоначелник града Чачка ће Градској управи за 

урбанизам града Чачка поднети захтев за издавање грађевинске дозволе за 

изградњу дечијег вртића, ближе описаног у тачки III.  овог решења.                                                        

  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.  

Чл. 3. Уредбе 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) прописује да се  непокретности  могу прибавити у јавну својину 

непосредном погодбом, али не изнад од стране надлежног органа процењене 



Tpxl4uHe BpeAHocTH HerloKpeTHocrl.{, aKo y KoHKpeTHoM cnyqajy To rrpeAcTaBJba jeAHHo
Moryhe petrlerLe, roA Kojr.rM ce rorpa3yMeBa cnyqaj KaAa HerroKperHocr roja ce
npu6azna y jamry ceojrzHy ro ceojun KapaKrepr4cruKaMa jegraHa oAroBapa norpe6aua
BJracHr.{Ka, Kop[lcHHKa, OAHOCHO HOCt4Orra ilpaBa rcOpuuherua, c 'tvw Aa npeAnot aKTa,
oAHocHo aKT o oBaKBoM pac[onararby caApxu o6pa:loNefbe piBnora onpaBAaHocrv L1

Ilenl4cxoAHocru npu6aBJLaH,a ca acneKTa ocrBaperba r,rHTepeca Peny6:rure Cp6uje,
ayroHoMHe norcpajuue, oAHocHo jegraHrzqe JloKanHe caMoyrrpaBe H pa3nore:6or xojux ce
npu6ae,rame ue 5u MotJIo peanr43oBarn jaeHr.rl,r HaAMerarbeM, oAHocHo rrpr4KyrrJbarLeM
rr14cMeHr.{x noHyAa.

Hm;r 29. crae 2. 3aron o jaenoj ceojuuu nponucyje nroryhuocr npv6aenarca
HenoKperHocrt4 y jaeHy ceojr.ruy r43rpaAnoM o6jerr a cras 4. ucror qJlaHa Aa ce
a3y3erHo, HefioxperHe crBapu naory npu6aBrTt4 uttu oryt1uru HenocpeAHona noro46om,
aJrlI He LIcrIoA, oA crpaHe HaAnexHor opraHa rrpoqelbeHe rpxr4rxHe BpeAHocrr4 ( xoa
oryfema), oAHocHo He H3HaA Te BpeAHocru ( rco4 npu6anrsama), axo y KoHKperHoM
cryuajy ro npeAcraersa je4rzuo naoryhe pelrrelLe.

H,r.68. cr.3. r 1. O4lyrce o rpafeBr4HcKoM 3eMJbr.trrry nponucyje Aa ce
rpaleeuucro 3eMJbr4rre Moxe npvlauuru y jaeuy ceojuuy rpaAa HenocpeAHoM
noro46olr, aJII4 He \.l:,HaI flpoqerbeHe rpxr4mHe BpeAHocrr4 He[oKperHocrra, aKo y
KoHKperHoM cnyuajy ro rrpeAcraBJba jegr.ruo rr,roryhe petrrelLe, rroA xojnnr ce
rloApa3yMeea u c,ryuaj rca4a rpalealrHcKo 3eMJbr4rrrre r<oje ce npu'aena y jaeuy ceojraHy
no cnojuu KapaKTepHcrIIKaMa je4rano oAroBapa norpe6ana fpaga, oAHocHo rrpaBHr4x
rzqa rcoje je ocuonao fpuA, c rr4M Aa pereH,e r<ojanr ce npu6ae,ua rpafeeuHcKo
3eMJ'bI4lIITe CaApXI4 O6paS,rONerre pa3nofa onpaBAaHocrlr kt rlenr4cxoAHocrH
npnOaersarra 14 pa3note :6or rojux ce npuSanrsaFr,e He 6u uor:ro peanr43oBara jarurzna
HaAMeTaH,eM, OAHOCHO IIpt4Ky[JbarLeM nOHyAa.

tllan 4. crae 3 O4,ryxe o npu6aersarLy, pacflonaraFr,y Ir yflpaBJbarr,y crBapr.rMa y
jaeHoj ceojaHra fpa4a tlaqxa nponncyje 4a CrcynrurrrHa rpaAa Haqxa o4nyuyje o
npu6ae,rany u pac[onararLy HerroKperHocrrrMa y januoj ceojuuu fpa4a, ocr.{M y
c,ryuajeeuua y xojaua o4lyuyje fpa4cr<o eehe rpa4a gaqra.

Ca uanpe4 HaBeAeHr4x pa3nora [peAnaxe ce CrynurprHz rpaAa t{aura, 4a
peueme o npu6ae:ramy HerroKperHocrr.r yceojr,r y reKcry rcaxo je ro rrpeAnoxeHo.
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