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На основу члана 99. став 5., 17. и 20., члана 101. став 5. и члана 103. став 5. Закона о 

планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука 

УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 

145/14, 83/18 и 31/19) и члана 54. став 1. тачка 7) и 21) Статута града Чачка („Службени 

лист града Чачка“ број 6/19), Скупштина града Чачка, на седници одржаној 

______________, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 
 

 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о грађевинском земљишту („Службени лист града Чачка“ број 5/16) члан 11. 

став 1. мења се и гласи: 

„Градско веће града Чачка доноси акт о приступању прибављању и располагању 

грађевинског земљишта у јавној својини Града, када је доношење овог акта прописано 

посебним прописима и одлучује о отуђењу и прибављању грађевинског земљишта у 

јавној својини у случајевима прописаним законом којим је уређена област планирања и 

изградње објеката (отуђење грађевинског земљишта ради изградње, озакоњење, 

исправка граница, формирање грађевинских парцела и др.), установљавању права 

стварне службености, деоби грађевинског земљишта, давању сагласности за изградњу 

или озакоњење објеката на заједничкој парцели, коришћењу права прече куповине 

грађевинског земљишта и  давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини 

града Чачка.“ 

Став 3. мења се и гласи: 

„Надлежни орган који одлучује о располагању и прибављању грађевинског земљишта 

(у даљем тексту: надлежни орган) доноси решење о располагању и прибављању 

грађевинског земљишта у јавну својину града, као и све друге одлуке и акте који се 

доносе на основу ове одлуке. “ 

Став 5. мења се и гласи: 

„Градско веће града Чачка, решењем о приступању располагању и прибављању 

грађевинског земљишта, одређује да ће поступак спровести Комисија за грађевинско 

земљиште, а у сложенијим случајевима може именовати комисију за спровођење 

поступка коју чине, поред чланова Комисије за грађевинско земљиште и стручњаци из 

одговарајућих области.“  

 

 

Члан 2. 

 

У члану 12. став 7. мења се и гласи: 

„Градско веће града Чачка, на основу образложеног предлога, може донети решење о 

приступању располагању и прибављању грађевинског земљишта. Решењем се одређује 

и комисија за спровођење поступка, у смислу члана 11. став 5. ове одлуке.“ 

Став 9. мења се и гласи: 

„Комисија, по окончаном поступку, доставља записник о спроведеном поступку са 

предлогом одлуке надлежном органу управе, ради даљег поступања.“ 
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Члан 3. 

 

У члану 13. став 3. речи „отуђењу непокретности“ замењује се речима: “располагању 

непокретностима“. 

 

Члан 4. 

 

У члану 19. у ставу 1. речи: „Надлежни орган“ замењују се речима: „Градско веће града 

Чачка“. 

Члан 5. 

 

 

У члану 29. став 5. мења се и гласи: 

„Надлежни орган управе израђује предлог решења о приступању отуђењу грађевинског 

земљишта непосредном погодбом и доставља га Градском већу града Чачка ради 

одлучивања.“ 

У члану  29. у ставу 7. брише се реченица: „Уговор о отуђењу у свим наведеним 

случајевима стицалац грађевинског земљишта закључује са ЈП „Градац“.“ 

 

Члан 6. 

 

У члану 37. у ставу 1. брише се тачка 3. 

Став 2. мења се и гласи: 

„ЈП „Градац“ је дужно, одмах по наступању чињеница наведених у ставу 1. тачка 1. и 2. 

овог члана, да поднесе предлог за доношење решења о поништењу решења о отуђењу 

грађевинског земљишта .“ 

 

Члан 7. 

 

 

У члану 45. у ставу 1. и 3. речи: „за отуђење“ замењују се речима: „за давање у закуп“. 

 

Члан 8. 

 

Подтачка 2. Давање грађевинског земљишта у закуп ради постављања мањих 

монтажних објеката привременог карактера и члан 54. мењају се и гласе: 

 

„2. Давање грађевинског земљишта на коришћење ради постављања мањих 

монтажних објеката привременог карактера 

 

Члан 54. 

 

Грађевинско земљиште за постављање мањих монтажних објеката привременог 

карактера чије се постављање и уклањање прописује градском одлуком, даје се на 

коришћење на основу Програма постављања мањих монтажних објеката привременог 

карактера, на одређено време, на рок најдуже до пет година, у поступку прикупљања 

понуда јавним огласом. 

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана даје се на коришћење лицу које понуди 

највиши износ накнаде за добијање грађевинског земљишта на коришћење. Лице које је 

понудило највиши износ накнаде, дужно је да ову накнаду уплати у року од 30 дана од 

дана достављања решења о давању на коришћење грађевинског земљишта и да у истом 
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року закључи уговор о коришћењу грађевинског земљишта (у даљем тексту: уговор о 

коришћењу). 

Поступак давања на коришћење грађевинског земљишта ради постављања објеката 

наведених у ставу 1. овог члана  Одлуке спроводи се сходном применом одредби ове 

одлуке које се односе на давање грађевинског земљишта у закуп прикупљањем понуда 

јавним огласом, уколико посебним одредбама овог члана одређено питање није 

другојачије регулисано. 

Грађевинско земљиште на коришћење ради постављања привремених објеката 

наведених у ставу 1. овог члана (у даљем тексту: локација) може добити правно лице 

или предузетник који су регистровани за обављање привредне делатности (у даљем 

тексту: прималац локације) и који не дугују ЈП „Градац“ закупнину по претходним 

уговорима.  

Прималац локације дужан је да локацију коју је добио на коришћење користи на начин 

и под условима прописаним градском одлуком о постављању привремених објеката и 

уговором о давању на коришћење.  

Уколико прималац локације не плати накнаду за добијање грађевинског земљишта на 

коришћење или не закључи уговор у року од 30 дана од дана достављања решења о 

давању земљишта на коришћење, донето решење се поништава, а друга најповољнија 

понуда ће бити усвојена или ће оглас за дату локацију бити поновљен. 

Прималац локације је дужан да приликом потписивања уговора о давању на коришћење 

преда безусловну банкарску гаранцију плативу на први позив, на износ од 1.000 еура у 

динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања, са важношћу за 

период од шест година, као обезбеђење за уредно извршење уговорне обавезе примаоца 

локације да сам уклони постављени привремени објекат са локације у случају истека 

рока давања на коришћење, доношења извршног решења надлежне инспекције за 

уклањање објекта, раскида уговора о коришћењу и у другим случајевима када је 

прималац локације дужан да уклони објекат са локације који су прописани одлуком о 

привременим објектима и уговором о закупу. Уколико прималац локације не преда 

наведену банкарску гаранцију, сматра се да нису испуњени услови за закључење 

уговора о коришћењу и прималац локације нема право на повраћај депозита. 

Прималац локације је дужан да накнаду за коришћење локације плаћа на начин и под 

условима одређеним уговором о коришћењу и решењем органа градске управе града 

Чачка надлежног за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода. У случају да 

прималац локације не плати два доспела месечна износа накнаде, уговор о коришћењу 

ће се раскинути, а прималац локације је дужан да уклони објекат са локације у року од 

десет дана од дана добијања налога ЈП „Градац“ за уклањање објекта. Ако прималац 

локације сам не уклони објекат са локације у наведеном року, објекат уклања ЈП 

„Градац“ коришћењем новца добијеног наплатом банкарске гаранције, одвози објекат, 

депонује га и не одговара за евентуалну штету насталу уклањањем, демонтирањем и 

депоновањем а трошкове настале уклањањем, демонтирањем и депоновањем сноси 

прималац локације. Након тога се поново расписује оглас за давање локације на 

коришћење.  

Прималац локације има право прече доделе локације по истеку рока коришћења, 

уколико локација буде понуђена на поново објављеном огласу, уколико прихвати 

најповољнију понуду за дату локацију, ако није објекат ненаменски користио и ако је у 

уговореним роковима плаћао накнаду за коришћење. 

Трошкови израде, постављања и одржавања објекта падају на терет примаоца локације. 

Прималац локације је дужан да објекат одржава у исправном и чистом стању, поправља 

и мења оштећене делове и предузима све радње неопходне за одржавање естетског 

изгледа објекта.  

Прималац локације је дужан да прибави решење о одобрењу постављања привременог 

објекта од градске управе надлежне за послове урбанизма у складу са одредбама 
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градске одлуке о постављању привремених објеката и да објекат постави у складу са 

прибављеним одобрењем најкасније у року од тридесет дана од дана закључења 

уговора о коришћењу. Уколико прималац локације не постави објекат у наведеном 

року, уговор о коришћењу ће се раскинути, па ће бити усвојена друга најповољнија 

понуда или ће оглас за дату локацију бити поновљен.“ 

 

 

Члан 9. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града 

Чачка". 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

   Број:_______________________ 

     ___________________________ 

 

 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

            Игор Трифуновић 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
Правни основ за доношење Одлуке о грађевинском земљишту су  члан 99. став 5., 17. и 

20., члан 101. став 5. и члан 103. став 5. Закона о планирању и изградњи (»Службени 

гласник РС« број 72/2009, 81/2009 – исправка 64/2010 – УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 

-одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19).  

Наведеним одредбама прописано је да јединица локалне самоуправе уређује поступак, 

услове, начин и програм отуђења грађевинског земљишта у својини локалне 

самоуправе, услове, поступак, начин и садржину уговора о отуђењу или давању у закуп 

грађевинског земљишта у својини локалне самоуправе, поступак и начин прибављања 

неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину за потребе уређења површина 

јавне намене споразумом са власником грађевинског земљишта, услове, начин и 

поступак за измену уговора о закупу грађевинског земљишта, као и услове и поступак 

за претварање права закупа у право својине на грађевинском земљишту у својини 

локалне самоуправе.   

После ступања на снагу Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист града 

Чачка“ број 5/16) донет је Статут града Чачка ("Службени лист града Чачка " бр. 6/19) 

којом су делимично измењене надлежности Градског већа града Чачка и Скупштине 

града Чачка у поступку прибављања и располагања грађевинским земљиште, тако да 

сада Градско веће града Чачка доноси акт о приступању приступању прибављању и 

располагању непокретностима у јавној својини Града, увек када је доношење овог акта 

прописано посебним прописима.  

Такође, после ступања на снагу Одлуке о грађевинском земљишту, ступио је на снагу и 

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“ број 95/18), 

као и Одлука о накнадама за коришћење јавних добара („Службени лист града Чачка“ 

број 3/19) којима су прописане накнаде за коришћење јавних површина приликом 

постављања приврeмених објеката, па је било неопходно изменити одредбе Одлуке о 

грађевинском земљишту које се односе на давање у закуп грађевинског земљишта ради 

постaвљања приврeмених објеката. 

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту врши се 

усклађивање важеће Одлуке са измењеним одредбама Статута града Чачка и Закона о 

накнадама за коришћење јавних добара, као и Одлукom о накнадама за коришћење 

јавних добара. 

Градска управа за урбанизам града Чачка објавила је 10.05.2019.г. обавештење о 

почетку рада на изради ове одлуке на интернет страници града Чачка, радни текст 

нацрта Одлуке и позив заинтересованим грађанима да евентуалне примедбе, предлоге и 

сугестије у вези текста Одлуке доставе у року од 8 дана од објављивања позива. У 

наведеном року није било примедби, предлога или сугестија.    

На основу наведеног, предлаже се Одлука у приложеном тексту.  
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ПРЕГЛЕД ЧЛАНОВА ПОСТОЈЕЋЕ ОДЛУКЕ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ 
 

 

 

Члан 11. 

 

Градско веће града Чачка одлучује о отуђењу и прибављању земљишта у јавној својини 

у случајевима прописаним Законом о планирању и изградњи (отуђење грађевинског 

земљишта ради изградње, озакоњење, исправка граница, формирање грађевинских 

парцела и др.), установљавања права стварне службености, деобе грађевинског 

земљишта, давања сагласности за изградњу или озакоњење објеката на заједничкој 

парцели и коришћења права прече куповине грађевинског земљишта. 

Градско веће доноси акт о приступању прибављању и располагању грађевинског 

земљишта у јавној својини Града, када је доношење овог акта прописано 

посебним прописима и одлучује о отуђењу и прибављању грађевинског земљишта 

у јавној својини у случајевима прописаним законом којим је уређена област 

планирања и изградње објеката (отуђење грађевинског земљишта ради изградње, 

озакоњење, исправка граница, формирање грађевинских парцела и др.), 

установљавању права стварне службености, деоби грађевинског земљишта, 

давању сагласности за изградњу или озакоњење објеката на заједничкој парцели, 

коришћењу права прече куповине грађевинског земљишта и  давању у закуп 

грађевинског земљишта у јавној својини града Чачка. 

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.  

Надлежни орган који одлучује о располагању и прибављању грађевинског земљишта (у 

даљем тексту: надлежни орган) доноси решење о приступању располагању и 

прибављању грађевинског земљишта, решење о располагању и прибављању 

грађевинског земљишта у јавну својину града, као и све друге одлуке и акте који се 

доносе на основу ове одлуке. 

Надлежни орган који одлучује о располагању и прибављању грађевинског 

земљишта (у даљем тексту: надлежни орган) доноси решење о располагању и 

прибављању грађевинског земљишта у јавну својину града, као и све друге одлуке 

и акте који се доносе на основу ове одлуке.  

Поступак располагања и прибављања грађевинског земљишта спроводи Комисија за 

грађевинско земљиште, коју именује градоначелник Града (у даљем тексту: Комисија). 

Комисија има председника и два члана. О раду Комисије сачињава се записник који 

потписује председник Комисије.  

Надлежни орган, решењем о приступању располагању и прибављању грађевинског 

земљишта, одређује да ће поступак спровести Комисија за грађевинско земљиште, а у 

сложенијим случајевима може именовати комисију за спровођење поступка коју чине, 

поред чланова Комисије за грађевинско земљиште и стручњаци из одговарајућих 

области.  

Градско веће града Чачка, решењем о приступању располагању и прибављању 

грађевинског земљишта, одређује да ће поступак спровести Комисија за 

грађевинско земљиште, а у сложенијим случајевима може именовати комисију за 

спровођење поступка коју чине, поред чланова Комисије за грађевинско 

земљиште и стручњаци из одговарајућих области.  
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Стручне и административне послове, као и предлоге одлука и других аката из става 3. 

овог члана, за надлежни орган припрема орган управе града Чачка надлежан за 

имовинско-правне послове (у даљем тексту: надлежни орган управе).  

 

Члан 12. 

 

Поступак располагања, односно прибављања грађевинског земљишта почиње 

подношењем иницијативе надлежном органу управе. Иницијативу може поднети 

градоначелник Града, ЈП „Градац“ или заинтересовано лице које има правни интерес за 

спровођење поступка. 

Иницијатива мора бити образложена, са  образложењем целисходности и финансијских 

ефеката располагања, односно прибављања грађевинског земљишта. Уз иницијативу се 

подноси копија катастарског плана и препис листа непокретности за катастарске 

парцеле које су предмет располагања, односно прибављања, као и информација о 

локацији за  предметно земљиште. 

Надлежни орган управе, по пријему иницијативе, утврђује да ли је иницијатива уредна, 

потпуна и поднета од овлашћеног лица. Уколико је иницијатива уредна, потпуна и 

поднета од овлашћеног лица, надлежни орган утврдиће да ли су испуњени прописани 

услови за приступање располагању, односно прибављању грађевинског земљишта, као 

и да ли је располагање, односно прибављање грађевинског земљишта оправдано и 

целисходно. Надлежни орган управе, приликом одлучивања о основаности 

иницијативе, може прибавити мишљење Комисије за грађевинско земљиште. 

Уколико надлежни орган управе утврди да је иницијатива основана, припремиће 

предлог решења о приступању располагању и прибављању грађевинског земљишта. 

Образложење решења садржи чињенице које указују да су испуњени прописани услови 

за приступање располагању и прибављању грађевинског земљишта, као и чињенице 

које указују да је такво располагање, односно прибављање оправдано и целисходно. 

Уколико надлежни орган управе утврди да је поднета иницијатива неуредна, 

непотпуна, поднета од неовлашћеног лица или неоснована, надлежни орган управе 

обавестиће подносиоца иницијативе да нису испуњени услови за приступање 

располагању односно прибављању грађевинског земљишта. 

Надлежни орган, на основу образложеног предлога, може донети решење о приступању 

располагању и прибављању грађевинског земљишта. Решењем се одређује и комисија 

за спровођење поступка, у смислу члана 11 став 5. ове одлуке. 

Градско веће града Чачка, на основу образложеног предлога, може донети решење 

о приступању располагању и прибављању грађевинског земљишта. Решењем се 

одређује и комисија за спровођење поступка, у смислу члана 11 став 5. ове одлуке. 

Поступак располагања односно прибављања грађевинског земљишта спроводи 

Комисија за грађевинско земљиште, односно комисија одређена решењем надлежног 

органа. 

По окончаном поступку, Комисија предлог решења о располагању односно 

прибављању грађевинског земљишта доставља надлежном органу, ради одлучивања. 

Комисија, по окончаном поступку, доставља записник о спроведеном поступку са 

предлогом одлуке надлежном органу управе, ради даљег поступања. 

 

Члан 13. 

 

ЈП „Градац“, у име и за рачун града Чачка, закључује уговоре о располагању 

грађевинским земљиштем, прибављању грађевинског земљишта у својини града Чачка 

и све друге правне послове који се закључују на основу решења из члана 11. став 1. ове 

одлуке.  
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Градоначелник града Чачка закључује уговоре о прибављању и располагању 

грађевинским земљиштем у својини града Чачка и све друге правне послове који се 

закључују на основу решења из члана 11. став 2. ове одлуке, по претходно 

прибављеном мишљењу Градског правобранилаштва. 

Уговори о прибављању и отуђењу непокретности располагању непокретностима у 

својини Града закључују се по претходно прибављеном мишљењу Градског 

правобранилаштва.  

Правни послови из става 1. и 2. овог члана оверавају се код надлежног органа, у складу 

са законима којима је уређен промет непокретности, јавнобележничка делатност и 

ванпарнични поступак, а трошкове овере, друге трошкове, као и пореске обавезе сноси 

лице са којим Град закључује правни посао. 

Надлежни орган овере ће примерак овереног правног посла из става 1. овог члана, 

доставити Градском правобранилаштву града Чачка, у року од три дана од дана овере. 

У случајевима из поглавља XI ове одлуке, не закључује се правни посао. 

 

Члан 19. 

 

Надлежни орган Градско веће града Чачка доноси решење да се приступа отуђењу 

грађевинског земљишта јавним оглашавањем, на основу предлога надлежног органа 

управе. 

Решење из става 1. овог члана садржи опис и ближе податке о грађевинском земљишту 

које се отуђује, врсту, величину и намену објекта који се гради на земљишту, начин 

јавног оглашавања (јавним надметањем или прикупљањем понуда), почетни износ цене 

и износ депозита.  

 

Члан 29. 

 

Иницијатива за отуђење грађевинског земљишта непосредном погодбом, подноси се 

надлежном органу управе који утврђује основаност захтева и прибавља податак о 

тржишној цени грађевинског земљишта и исти доставља подносиоцу иницијативе. 

Подносилац иницијативе има право приговора на утврђену тржишну цену у року од пет 

дана од дана пријема обавештења о висини тржишне вредности, о коме се изјашњава 

орган који је утврдио тржишну вредност. 

Подносилац иницијативе је дужан да у року од осам дана од дана пријема обавештења 

о тржишној цени грађевинског земљишта, односно у року од осам дана од дана пријема 

обавештења по поднетом приговору, да писмену изјаву да је сагласан са ценом и да 

прихвата плаћање укупне тржишне цене у року од 15 дана од дана закључења уговора о 

отуђењу грађевинског земљишта.  

У случају да се подносилац иницијативе у наведеном року не изјасни или изјави да не 

прихвата цену и плаћање цене у прописаном року, сматраће се да је одустао од поднете 

иницијативе. 

Надлежни орган управе утврђује предлог решења о приступању отуђењу грађевинског 

земљишта непосредном погодбом и доставља га надлежном органу ради одлучивања.  

Надлежни орган управе израђује предлог решења о приступању отуђењу 

грађевинског земљишта непосредном погодбом и доставља га Градском већу 

града Чачка ради одлучивања. 

Поступак отуђења грађевинског земљишта спроводи се применом одредби члана 11 и 

12 ове Одлуке. 

Решење о отуђењу непосредном погодбом доноси Градско веће, односно Скупштина 

града Чачка, у смислу члана 11 Одлуке, а у случају отуђења грађевинског земљишта 

ради формирања грађевинске парцеле за редовну употребу објекта орган управе Града 

надлежан за имовинско-правне послове. Отуђење грађевинског земљишта непосредном 
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погодбом ради исправке граница парцеле врши се на основу сагласности Градског 

правобранилаштва. Уговор о отуђењу у свим наведеним случајевима стицалац 

грађевинског земљишта закључује са ЈП „Градац“.  

 

5. Поништење решења о отуђењу 

 

Члан 37. 

 

Орган надлежан за доношење решења о отуђењу доноси решење о поништењу решења 

о отуђењу у случају да лице коме је решењем отуђено грађевинско земљиште: 

1. одустане од отуђења после доношења решења о отуђењу, а пре закључења уговора о 

отуђењу; 

2. не приступи закључењу уговора о отуђењу у року од 30 дана од дана достављања 

решења о отуђењу. 

3. не плати цену у року утврђеном уговором о отуђењу. 

Предлог за доношење решења о стављању ван снаге решења о отуђењу, подноси ЈП 

„Градац“, одмах по наступању чињеница наведених у ставу 1. тачка 1., 2. и 3 овог 

члана. 

ЈП „Градац“ је дужно, одмах по наступању чињеница наведених у ставу 1. тачка 1 

и 2. овог члана, да поднесе предлог за доношење решења о поништењу решења о 

отуђењу грађевинског земљишта. 

Лице из става 1. овог члана нема право на повраћај уплаћеног депозита по јавном 

огласу о јавном надметању, односно прикупљању понуда, а евентуално дата депозитна 

банкарска гаранција ће се наплатити. 

 

Члан 45. 

 

Јавни оглас за отуђење за давање у закуп грађевинског земљишта припрема и 

објављује ЈП „Градац“. 

Јавни оглас се објављује у дневном листу који се дистрибуира на целој територији 

Републике Србије и званичном сајту ЈП „Градац“, односно Града. 

Јавни оглас о прикупљању понуда за отуђење за давање у закуп грађевинског 

земљишта садржи нарочито: 

1.назив власника земљишта које се даје у закуп; 

2.ближе податке о начину давања у закуп; 

3. податке о грађевинском земљишту (катастарска парцела, катастарска општина, 

површина, по потреби друге ближе податке); 

4. врсту, величину и намену објекта који је закупац дужан да изгради; 

5.степен комуналне опремљености; 

6. обавезу лица коме се отуђује грађевинско земљиште да плати законом прописане 

пореске обавезе, као и да са надлежним комуналним и другим правним лицима уговори 

и плати трошкове за инфраструктуру: ЕДБ, ПТТ, топлификацију, гасификацију и друго; 

7. почетни износ закупнине; 

8.критеријуми за избор најповољнијег понуђача; 

9. рок закључења уговора о закупу и последице пропуштања; 

10. начин и рок плаћања закупнине и последицу пропуштања; 

11. рок за изградњу објекта; 

12.обавезу подносиоца пријаве да ради учествовања у поступку јавног надметања, 

односно прикупљања понуда, уплати депозит на депозитни рачун ЈП „Градац“, или 

положи депозитну банкарску гаранцију, висину депозита и рок уплате истог, односно 

полагања гаранције, као и последице у случају одустанка, односно поништења решења; 

13.време и место увида у документацију, односно услови откупа исте; 
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14.рок за повраћаја депозита учесницима који нису успели у поступку прикупљања 

понуда; 

15.начин, време и место за достављање понуда за учешће у поступку; 

16. обавезан садржај понуде и исправе које је потребно доставити уз понуду; 

17. назнаку да се у понуди обавезно наводи број рачуна на који ће извршити повраћај 

депозита; 

18.време и место јавног отварања приспелих понуда; 

19. обавештење да ће неблаговремене и непотпуне понуде бити одбачене. 

 

 

2. Давање грађевинског земљишта у закуп ради постављања мањих монтажних 

објеката привременог карактера 

 

Члан 54. 

 

 

Грађевинско земљиште за постављање мањих монтажних објеката привременог 

карактера чије се постављање и уклањање прописује градском одлуком, даје се на 

основу програма постављања објеката, на одређено време, на рок најдуже до пет 

година, у поступку прикупљања понуда јавним огласом.  

Поступак давања у закуп грађевинског земљишта ради изградње објеката наведених у 

ставу 1. овог члана  Одлуке спроводи се сходном применом одредби ове одлуке које се 

односе на давање грађевинског земљишта у закуп прикупљањем понуда јавним 

огласом, уколико посебним одредбама овог члана одређено питање није другојачије 

регулисано. 

Грађевинско земљиште у закуп за постављање привремених објеката наведених у ставу 

1. овог члана (у даљем тексту: локација) може добити правно лице или предузетник 

који су регистровани за обављање привредне делатности и који не дугују ЈП „Градац“ 

закупнину по претходним уговорима.  

Закупац је дужан да локацију коју је добио у закуп користи на начин и под условима 

прописаним градском одлуком о постављању привремених објеката и уговором о 

закупу.  

Уколико закупац не закључи уговор у року од 30 дана од дана достављања решења о 

давању земљишта у закуп, донето решење се поништава, а друга најповољнија понуда 

ће бити усвојена или ће оглас за дату локацију бити поновљен. 

Закупац је дужан да приликом потписивања уговора о закупу преда безусловну 

банкарску гаранцију плативу на први позив, на износ од 1.000 еура у динарској 

противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања, са важношћу за период од 

шест година, као обезбеђење за уредно извршење уговорне обавезе закупца да сам 

уклони постављени привремени објекат са локације у случају истека рока закупа, 

доношења извршног решења надлежне инспекције за уклањање објекта, раскида 

уговора о закупу и у другим случајевима када је закупац дужан да уклони објекат са 

локације који су прописани одлуком о привременим објектима и уговором о закупу. 

Уколико закупац не преда наведену банкарску гаранцију, сматра се да нису испуњени 

услови за закључење уговора о закупу и закупац нема право на повраћај депозита. 

Закупац је дужан да закупнину плаћа на начин и под условима одређеним уговором о 

закупу. У случају да закупац не плати две доспеле месечне закупнине, уговор о закупу 

ће се раскинути, а закупац је дужан да уклони објекат са локације у року од десет дана 

од дана добијања налога ЈП „Градац“ за уклањање објекта. Ако закупац сам не уклони 

објекат са локације у наведеном року, објекат уклања ЈП „Градац“ коришћењем новца 

добијеног наплатом банкарске гаранције, одвози објекат, депонује га и не одговара за 

евентуалну штету насталу уклањањем, демонтирањем и депоновањем а трошкове 
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настале уклањањем, демонтирањем и депоновањем сноси закупац. Након тога се 

поново расписује оглас за доделу локације у закуп.  

Закупац има право прече доделе локације по истеку рока закупа, уколико локација буде 

понуђена на поново објављеном конкурсу, уколико прихвати најповољнију понуду за 

дату локацију, ако није објекат ненаменски користио и ако је у уговореним роковима 

плаћао закуп. 

Трошкови израде, постављања и одржавања објекта падају на терет закупца. Закупац је 

дужан да објекат одржава у исправном и чистом стању, поправља и мења оштећене 

делове и предузима све радње неопходне за одржавање естетског изгледа објекта.  

Закупац локације је дужан да прибави решење о одобрењу постављања привременог 

објекта од градске управе надлежне за послове урбанизма у складу са одредбама 

градске одлуке о постављању привремених објеката и да објекат постави у складу са 

прибављеним одобрењем најкасније у року од тридесет дана од дана закључења 

уговора о закупу локације. Уколико закупац не постави објекат у наведеном року, 

уговор о закупу ће се раскинути, па ће бити усвојена друга најповољнија понуда или ће 

оглас за дату локацију бити поновљен. 

 

2. Давање грађевинског земљишта на коришћење ради постављања мањих 

монтажних објеката привременог карактера 

 

Члан 54. 

 

Грађевинско земљиште за постављање мањих монтажних објеката привременог 

карактера чије се постављање и уклањање прописује градском одлуком, даје се на 

коришћење на основу Програма постављања мањих монтажних објеката привременог 

карактера, на одређено време, на рок најдуже до пет година, у поступку прикупљања 

понуда јавним огласом. 

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана даје се на коришћење лицу које понуди 

највиши износ накнаде за добијање грађевинског земљишта на коришћење. Лице које је 

понудило највиши износ накнаде, дужно је да ову накнаду уплати у року од 30 дана од 

дана достављања решења о давању на коришћење грађевинског земљишта и да у истом 

року закључи уговор о коришћењу грађевинског земљишта (у даљем тексту: уговор о 

коришћењу). 

Поступак давања на коришћење грађевинског земљишта ради постављања објеката 

наведених у ставу 1. овог члана  Одлуке спроводи се сходном применом одредби ове 

одлуке које се односе на давање грађевинског земљишта у закуп прикупљањем понуда 

јавним огласом, уколико посебним одредбама овог члана одређено питање није 

другојачије регулисано. 

Грађевинско земљиште на коришћење ради постављања привремених објеката 

наведених у ставу 1. овог члана (у даљем тексту: локација) може добити правно лице 

или предузетник који су регистровани за обављање привредне делатности (у даљем 

тексту: прималац локације) и који не дугују ЈП „Градац“ закупнину по претходним 

уговорима.  

Прималац локације дужан је да локацију коју је добио на коришћење користи на начин 

и под условима прописаним градском одлуком о постављању привремених објеката и 

уговором о давању на коришћење.  

Уколико прималац локације не плати накнаду за добијање грађевинског земљишта на 

коришћење или не закључи уговор у року од 30 дана од дана достављања решења о 

давању земљишта на коришћење, донето решење се поништава, а друга најповољнија 

понуда ће бити усвојена или ће оглас за дату локацију бити поновљен. 

Прималац локације је дужан да приликом потписивања уговора о давању на коришћење 

преда безусловну банкарску гаранцију плативу на први позив, на износ од 1.000 еура у 
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AI4HapcKoj rporl'IBBpeAHocrI'I ro cpeArbeM Kypcy HBC ua 4ari n:raha1ba) ca naxnoruhy sa
IIepl{oA oA Irrecr loII'IHa, xao o6es6efeme:a ypeAHo r.r3Bprrerbe yfoBopHe o6aeese [pr.rMaorla
noraqaje [a caM yKnoHIr nocraBJbeHl{ [pI4BpeMeHz o6jerar ca noraquje y cnyuajy ,.r.ou
poKa AaBaIsa Ha xoprzruherre, AoHoIIreEa I{3BprlHor peruema HaAnexHe r{Hcrre6rlzje :a
yKJlarLarbe o6jexra, pacKllAa yroBopa o rcopuruhemy rr y Apyrr4M c.rryuajenzu a xiga je
rlpl4Manau .noraquje AyxaH Aa yKnoHIr o6jexar ca:roxaqraje xoju .y rrporr"aHrr oAnyKoM o
rIpI'IBpeMeHIana o6jemvrMa kr yroBopoM o 3aKyrry. Yrcoruro [praMi]narl noxaquje Hs rrpeAa
HaBereHy 6anrapcxy rapanqajy, cMarpa ce Aa HHcy ucnyrreHr4 ycnoBr4 3a 3a6Jbrrerre
yroBopa o ropuruherby 14 rIpIrMiInarI noKallzje nerraa [paBo Ha noepahaj .qerro3r4Ta.
flprzuanaq loraquje je 4yNaH Aa HaKHaAy 3a Kopr.rmherre noxaquje-nrraha Ha Haqr4H rr noA
ycnoBl{Ma o4pefeuzlr yroBopoM o xopuurhe}by I4 perlerbeM oprana rpaAcKe yrpaBe rpaAa
9aqra Ha.4nexHor sa yrnpfnna*e, KoHTpony u Harrnary janunx .rprroau. y cryqajy aa
lpI4ManaII norcaqraje He rIJIaru ,4Ba Aocnena MeceqHa rr3Hoca HaKHaAe, yroBop o *opr-ha*y
he ce pacxvr[yrkr, a rprlManau norcaqraje je 4yNau Aa yKnoHrr o6jexar ca noxaqaje y pony oa
Aecer raHa oA gaua go6LUalsa HiIJIora JfI ,,fpa4ar{'3a yKnarbarbe o6jer<ra. Axo upunaa,raq
;roxaqwje caM He yKnoHI,I o6jexar ca :roraqzje y HaBeAeHoM poKy, o6jexar yrurarra JII
,,fpara{" xopu[rhemeM HoBIIa 4o6Iajeuor HarrJraroM 6aHxapcre .apa*rruj", oABo3pr o6jexar,
Aeuouyje la Ir He oAroBapa 3a eBeHTyanHy rxrery Hacrany yKnalbarseM, AeMonTr4parbeM r{
.4erIoHoBaIseM a rpomKoBe Hacrane yKnarsarLeM, AeMOHTr,rparbeM rr IeloHoBarBeM CHOCTA
rIpI4MaJIau nokaqzje. Harou rora ce roHoBo pacuucyje ornac 3a AaBarre :roxaqraje ua
xopuurherre.
flpuna,raq norcaquje vMa rlpaBo rpeqe AoAene :roxaqzje ro r4creKy poKa Kopr.luherra,
yKonI'IKo noxaquja 6y4e nonyfeua Ha rIoHoBo o6jan:renoM orJracy, yKoJrllKo rrprrxBarr{
uajnonoDHzjy uony4y 3a Aary noraqzjy, axo uaje o6jer<ar HeHaMeHcKr.r Kopr{crrro r.r axo je y
yroBopeHrlM poKoBr4Ma nlahao HaKHaAy sa ropuurherre.
Tporuxoera I'I3pare, flocraBJbalba 14 oApxaBarra o6jexranagajy Ha reper rrpr{Maorla;roxaquje.
llpunaa,raq :roxaquje je 4yxan 4a o6jexar oApxaBa y r{cnpaBHoM 14 r{rrcroM crarby, rolpaBJ6a
rr Melba o[nehene AenoBe 14 [peAy3I4Ma cBe pa.ryLe HeolxoAHe 3a oAp)KaBarLe ecrercKor
rr3rneAa o6iercra.
llprzrua,raq nor<aqnje je 4yNan ga npu6ae[ peurerre o ogo6pemy nocraBJbarba rrprrBpeMeHor
o6jexra oA rpaAcKe yrpaBe HaAnexHe 3a rrocJroBe yp6anrasMa y cKJrary ca oApeA6arr,ra
rparcKe oAnyKe o rlocraBJbar+y rpl4BpeMeHrrx o6jexara ra ga o6jexar rrocraB[ y cKnaAy ca
nprz6an:reHzn'r o4o6pelbeM najxacHlaje y poKy oA rpr4recer AaHa oA AaHa 3aKJbrrerba
yroBopa o xopuruherry. Yro:ruKo rIpI{MaJIaII He [ocraBr.r o6jerar y HaBereHoM poKy, yroBop
o xopuruherry he ce pacKI{H}'rvI, rrahe 6utu yceojeua Apfa Hajnoeo.,uruja noHy4a nnu he
orrac 3a Aary loxaqnjy 6uru nonoBJbeH.

Y rlaury, 22.05.2019.r.


