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 На основу чл. 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), чл. 

4. став 1. и 3. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној 

својини града Чачка ("Сл. лист града Чачка" број 14/18 и 8/2019) и чл. 54. став 1. 

тачка 20. Статута града Чачка ("Сл. лист града Чачка", бр. 6/2019)  

 

 Скупштина града Чачка на седници одржаној ________ 2020. године доноси, 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

о прибављању у јавну својину града Чачка пословне зграде - објекта HALKBANK 

А.Д. Београд, изграђеног  на к.п.бр. 825/1 КО Чачак и дела к.п. бр. 825/1 КО Чачак, 

сразмерно површини објекта, у ул. Пиварској број 1 у Чачку 

 

I 

ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину града Чачка, непосредном погодбом, 

пословнa зграда - зграда финансијских услуга, означена бројем 3 у листу 

непокретности број 8474 КО Чачак, спратности По+П+3+Пк, бруто површине у 

основи 617 м2, нето површине 3.139,21 m2  саграђена у Пиварској улици на к.п. бр. 

825/1 КО Чачак, као и дела к.п. бр. 825/1 КО Чачак, сразмерно површини објекта, 

из приватне својине HALKBANK А.Д. Београд, за износ од 1.687.318 евра у  

динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате. 

  

 

          II 

 По окончаном поступку прибављања непокретности описане у тачки I овог 

решења, Град Чачак даје у закуп HALKBANK А.Д. Београд део предметне 

пословне зграде - део приземља укупне површине 257,89 m2 (шалтер сала у 

површини од 198,05 m2, степениште и лифт у површини од 15,93 m2, део хола за 

силаз у подрум у површини од 3,60 m2, санитарни чвор (део) у површини од 5,74 

m2, канцеларија у површини од 21,90 m2 и канцеларија у површини од 12.67m2), као 

и део подрумског простора укупне површине  299,85 m2 (трезор у површини од 

73,47 m2, архива у површини од 80,98 m2, просторија за клима уређај у површини 

од 9,42 m2, архива у површини од 22,37 m2, ходник (део) у површини од 37,67 m2, 

просторија за инвентар у површини од 18,16 m2, економат у површини од 21,48 m2, 

просторија за препумпавање отпадних вода у површини од 13,74 m2, степениште и 

лифт у површини од 15,93 m2 и санитарни чвор (део) у површини од 6,63m2, на 

период од 10 година и један месец.  

 Закупнина за наведени пословни простор у екстра зони за период од 10 

година и један месец износи укупно 530.232,52 евра са ПДВ-ом у динарској 

противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, који износ је обрачунат на 

основу  Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор у јавној својини града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2014, 9/2015 и 11/2019). Утврђени износ 

закупнине биће плаћен једнократно у року од 15 дана од дана закључења уговора о 

закупу. 



 

 

 

                                                                   III 

 Износ цене из тачке I овог решења од 1.687.318 евра, град Чачак ће платити 

на следећи начин: 

-прву рату у износу од 530.232,52 евра, у року од 45 дана од дана овере 

уговора о прибављању у јавну својину, 

 -другу рату у износу од 572.232,74 евра у року од 12 месеци од дана овере 

уговора о прибављању у јавну својину 

 -трећу рату у износу од 584.852,74 евра у року од 24 месеца од дана овере 

уговора о прибављању у јавну својину.  

  

           IV 

Градоначелник града Чачка ће са HALKBANK А.Д. Београд закључити 

уговор о прибављању у јавну својину непокретности ближе описане у тачки I овог 

решења, након претходно прибављеног мишљења Градског правобранилаштва. 

Градоначелник града Чачка ће након овере уговора о прибављању у јавну 

својину и уписа права својине код РГЗ - СКН Чачак, закључити уговор о закупу  

пословног простора ближе описаног у тачки II став 1 овог решења са HALKBANK 

А.Д. Београд.  

 

V 

Овим решењем ставља се ван снаге Решење Скупштине града Чачка о 

прибављању у јавну својину града Чачка пословне зграде - објекта HALKBANK 

А.Д. Београд, изграђеног на к.п.бр. 825/1 КО Чачак и дела к.п. бр. 825/1 КО Чачак, 

у ул. Пиварској број 1 у Чачку („Сл.лист града Чачка“ бр. 3/2020). 

 

VI 

 Ово решење 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  

 

   

Градоначелник града Чачка поднео је Градској управи за урбанизам града 

Чачка иницијативу за прибављање у јавну својину пословне зграде – зграда 

финансијских услуга  HALKBANK А.Д. Београд, на основу понуде HALKBANK 

А.Д. Београд број 2456 од 16.05.2019. године. Пословна зграда која је предмет 

понуде је зграда финансијских услуга спратности По+П+3+Пк, означена бројем 3 у 

листу непокретности број 8474 КО Чачак, бруто површине у основи 617 м2, нето 

површине 3.139,21 m2 саграђена у Пиварској улици на к.п. бр. 825/1 КО Чачак.  

Вредност предметне пословне зграде је 1.687.318 евра. Банка је дала понуду за 

продају предметне пословне зграде уз услов да део подрумског простора - простор 

трезора, архива, ходник (део), просторија за инвентар, економат, просторија за 

препумпавање отпадних вода, степениште и лифт и санитарни чвор (део), у укупној 

површини од 299,85 m2 и део приземља  - шалтер сала, степениште и лифт, део 

хола за силаз у подрум, санитарни чвор и две канцеларије, у укупној површини од 

257,89 m2, задржи у закупу на период преко 10 година.  

Испитујући уредност и потпуност иницијативе утврђено је да је иста уредна, 

потпуна и поднета од стране овлашћеног лицa, те је Градско веће града Чачка 

донело Решење о приступању прибављању у јавну својину бр. 06-13/2020-III од 

07.02.2020. године.  

Комисија за пословни простор је на својој седници одржаној дана 

10.02.2020. године разматрала  решење о приступању прибављању у јавну својину  

Градског већа града Чачка бр. 06-13/2020-III од 07.02.2020. године и понуду 

HALKBANK А.Д. Београд број 2456 од 16.05.2019. године, те је имајући у виду да 

је испоштована Одлука о утврђивању закупнине за пословни простор у јавној 

својини града Чачка („Сл. лист града Чачка“, број 3/2014, 9/2015 и 11/2019), 

једногласно донела одлуку да је сагласна да Скупштина града Чачка донесе одлуку 

да се HALKBANK А.Д. Београд, матични број 07601093, ПИБ 100895809 изда у 

закуп непосредном погодбом, на период од 10 година и један месец део пословног 

простора у пословној згради која се прибавља у јавну својину града Чачка, и то део 

приземља укупне површине 257,89 m2 - шалтер сала у површини од 198,05 m2, 

степениште и лифт у површини од 15,93 m2, део хола за силаз у подрум у 

површини од 3,60 m2, санитарни чвор (део) у површини од 5,74 m2, канцеларија у 

површини од 21,90 m2 и канцеларија у површини од 12.67m2, као и део подрумског 

простора укупне површине 299,85 m2 - трезор у површини од 73,47 m2, архива у 

површини од 80,98 m2, просторија за клима уређај  у површини од 9,42 m2, архива у 

површини од 22,37 m2, ходник (део) у површини од 37,67 m2, просторија за 

инвентар у површини од 18,16 m2, економат у површини од 21,48 m2 просторија за 

препумпавање отпадних вода у површини од 13,74 m2, степениште и лифт у 

површини од 15,93 m2 и санитарни чвор (део) у површини од 6,63m2, за износ 

закупнине од 441.860,43 евра утврђеном на дан 10.02.2020. године  увећан за  ПДВ 



од 20% који износи 88.372,09 евра, (односно основица је 441.860,43 евра и ПДВ од 

20% је 88.372,09 евра), што укупно износи 530.232,52 евра. 

 Комисија за прибављање у јавну својину на својој седници одржаној дана 

11.02.2020. године разматрала је списе предмета и извршила увид у налаз вештака 

грађевинске струке, понуду  HALKBANK А.Д. Београд  од 16.05.2019. године, 

Записник Комисије за пословни простор од 10.02.2020. године, процену 

Министарства финансија Пореска управа Одсек за контролу издвојених активности 

Чачак  број 431-1713/2019 од 21.08.2019.године у износу од 375.551.544,17 дин. и 

лист непокретности број 8474 К.О. Чачак.  

Увидом у налаз вештака грађевинске струке утврђена је тачна нето 

површина дела подрумске и приземне етаже који су предмет закупа, као и тржишна 

вредност целе непокретности  у износу од 1.699.557 евра. 

Увидом у Записник Комисије за пословни простор Градског већа града 

Чачка број 06-19/2020-III од 10.02.2020. године  утврђено је да је Комисија сагласна 

са понудом  HALKBANK А.Д. Београд  од 16.05.2019. године у делу који се односи 

на висину закупнине, обзиром да је иста утврђена у складу са Одлуком о 

утврђивању закупнине за пословни простор у јавној својини града Чачка („Сл. лист 

града Чачка“, број 3/2014, 9/2015 и 11/2019) и предлаже да Скупштина града Чачка 

донесе одлуку да се HALKBANK А.Д. Београд изда у закуп непосредном 

погодбом, на период од 10 година и један месец део пословног простора у 

пословној згради која се прибавља у јавну својину града Чачка, у улици Пиварска 

број 3, и то  део приземља укупне површине 257,89 m2 и део подрумског простора 

укупне површине  299,85 m2 за укупан износ од 530.232,52 евра са ПДВ-ом у 

динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.  

Увидом у лист непокретности број 8474 К.О. Чачак,  утврђено је да је 

HALKBANK А.Д. Београд уписана као власник пословне зграде - зграда 

финансијских услуга, означена бројем 3, бруто површине у основи 617 м2, 

спратности По+П+3+Пк, саграђена на к.п. бр. 825/1 КО Чачак, као и власник дела 

к.п. бр. 825/1 КО Чачак, сразмерно површини објекта.  

Такође, Комисија за прибављање у јавну својину је извршила увид и у 

образложену иницијативу Градоначелника града Чачка, у којој се наводи да Град 

Чачак има потребу да реши проблем пословног простора Центра за социјални рад, 

који је сада смештен у неусловном, неадекватаном, недовољно приступачном 

објекту са недовољним бројем канцеларија неадекватне величине, на три локације 

у граду. Просторна раздвојеност унутрашњих организационих целина одражава се 

на ефикасност редовног функционисања установе као целине али и на непосредну 

заштиту корисника. Непосредна и истовремена комуникација чланова стручног 

тима са корисницима ради процене стања и потреба често је отежана због 

окупљања колега са различитих локација. Индивидуални пријем странака у 

највећем броју случајева није могућ, што представља посебан проблем јер су 

странке у ситуацији да своја интимна и болна животна искуства износе пред 

непознатим људима. Посебан проблем представља и непостојање посебног 

простора за виђање родитеља и деце у контролисаним условима, као и немогућност 

обезбеђења приступа особама са инвалидитетом. На крају, као један од 

недостатака, који се мора навести је и влага у простору који је се користи као 

архива у којем је смештено 36.000 досијеа. Пословни простор Центра за социјални 



рад мора бити прилагођен потребама корисника, организационој структури, броју 

запослених, условима и начину обављања делатности, те да је за поштовање свих 

ових параматара потребно обезбедити простор од 28 канцеларија, једну већу 

просторију – салу за едукацију, обуке, предавања и др. активности, просторију за 

контролисано виђање деце и родитеља, тоалете и друге санитарне чворове, 

чекаоницу и друго.   

Поред потребе прибављања простора за Центар за социјални рад, у 

иницијативи се даље наводи и потреба за додатним пословним простором за рад 

градских управа, установа и јавних предузећа чији је оснивач Град, а које су 

смештене у неадекватним и неусловним просторијама. 

Имајући у виду напред наведене потребе града као и карактеристике 

понуђеног простора, а посебно локацију (најужи центар), површину, доступност 

већем броју странака, стање објекта и пословног простора за које није потребно 

веће улагање, лифт, у интересу града Чачка је да прибави предметни објекат путем 

непосредне погодбе јер једини по својим карактеристикама одговара потребама 

града, због чега није било потребно спроводити поступак јавног надметања 

односно прикупљање писмених понуда. 

 Како је Комисија за прибављање у јавну својину сагледала све горе 

наведено, утврдила је да је поднета иницијатива оправдана и заснована на 

одредбама Закона о јавној својини, а износ од 1.687.318 евра према понуди  

HALKBANK А.Д. Београд од 16.05.2019. године нижи од процењене тржишне 

вредности вештака грађевинске струке који износи 1.699.557 евра, 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, пословна зграда - зграда финансијских услуга, 

означена бројем 3 у листу непокретности број 8474 КО Чачак, спратности 

По+П+3+Пк, бруто површине у основи 617 м2, нето површине 3.139,21 m2  

саграђена у Пиварској улици на к.п. бр. 825/1 КО Чачак, као и део к.п. бр. 825/1 КО 

Чачак, сразмерно површини објекта, из приватне својине HALKBANK А.Д. 

Београд, за износ од 1.687.318 евра у динарској противвредности по средњем курсу 

НБС на дан уплате. 

 Члан. 29. ст.1 Закона о јавној својини  („Сл. гласник РС“ бр. 72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016 - други закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018)  прописује 

да се непокретне ствари прибављају у јавну својину и отуђују из јавне својине 

полазећи од тржишне вредности непокретности, коју је проценио порески или 

други надлежни орган или лиценцирани проценитељ, у поступку јавног надметања, 

односно прикупљањем писмених понуда, ако законом није другачије одређено а 

став 4. истог члана да се изузетно од става 1. овог члана, непокретне ствари могу 

прибавити или отуђити непосредном погодбом, али не испод од стране надлежног 

органа процењене тржишне вредности непокретности (код отуђења), односно не 

изнад те вредности (код прибављања), ако у конкретном случају то представља 

једино могуће решење 

Члан 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 

тржишне вредности непокретности, ако у конкретном случају то представља једино 

могуће решење, под којим се подразумева случај када непокретност која се 

прибавља у јавну својину по својим карактеристикама једина одговара потребама 

власника, корисника, односно носиоца права коришћења, с тим да предлог акта, 

односно акт о оваквом располагању садржи образложење разлога оправданости и 

целисходности прибављања са аспекта остварења интереса Републике Србије, 

аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе и разлоге због којих се 

прибављање не би могло реализовати јавним надметањем, односно прикупљањем 

писмених понуда. 

Чл. 27. ст.10. Закона о јавној својини прописује да о прибављању ствари и 

располагању стварима у својини јединице локалне самоуправе под условима 

прописаним законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен у 

складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе. 

Чл. 4. ст. 1. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у 

јавној својини града Чачка прописује да о прибављању и располагању стварима у 

јавној својини Града под условима прописаним законом и подзаконским 

прописима, одлучује орган Града одређен у складу са законом, Статутом града 

Чачка и овом одлуком, а ст. 3 да Скупштина града Чачка одлучује о прибављању и 

располагању непокретностима у јавној својини Града, осим у случајевима у којима 

одлучује Градско веће града Чачка. 

Чл. 54. ст. 1. т. 20. Статута града Чачка прописује да Скупштина града, у 

складу са законом одлучује о прибављању и располагању непокретностима у јавној 

својини града Чачка, укључујући и непокретности на којима Град има посебна 

својинска овлашћења осим у случајевима одређеним овим Статутом или другим 

прописом. 

Чланом 5. став 5. Одлуке о прибављању, располагању и управљању 

стварима у јавној својини града Чачка прописано је да уколико лице које преноси 

или прибавља одговарајуће право на ствари у јавној својини Града не приступи 

закључењу одговарајућег уговора у року од шездесет дана од дана доношења 

одлуке о прибављању или располагању ствари, орган градске управе надлежан за 

имовинско - правне послове дужан је да покрене поступак за стављање ван снаге 

донете одлуке пред надлежним органом. 

Рок прописан чланом 5. став 5. Одлуке о прибављању, располагању и 

управљању стварима у јавној својини града Чачка, протекао је услед трајања 

ванредног стања на територији Републике Србије на основу Одлике о проглашењу 

ванредног стања („Сл. гласник РС", бр. 29/20) у периоду од 15.03. до 06.05.2020. 

године, након чијег укидања на основу Одлуке о укидању ванредног стања 

(„Сл.гласник РС“ бр. 65/20),  је настављен преговарачки процес уговорних страна -

Града и HALKBANK А.Д. Београд, који следује након ступања на снагу решења о 

прибављању непокретности у јавну својину, а претходи закључењу уговора. 

Како је рок од шездесет дана од дана доношења решења о прибављању у 

јавну својину града Чачка, непосредном погодбом, пословне зграде - зграде 

финансијских услуга, означене бројем 3 на к.п.бр. 825/1 КО Чачак, прописан 

Одлуком о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града 



r{aqxa (,,C-n.lucr rpaAa Yaqra'o 6p. l4l20l8 u 8/2019) rporeKao, ro ce oB}rM pemerLeM
craBJtsa BaH cHare Pemerre Crynrurune IpaAa r{a.rKa (,,Cn.nucr rpa$a gauxa,, 6p.
312020).

fpa4cxa y[paBa sa yp6anrasau, Cryx6a 3a r{MoBr,rHcKe rocJroBe yrosnala je
Konaracrajy :a upu6aerra6e y jaeny cnojrany o pa3no3uMa Henpucryrrama 3aKJbyqe6y
yroBopa fla ocHoBy Peruerra CryntuTlnre rpa.{a gaqxa (,,Cn.nNcr rpaAa r{auxa" 6p.
312020), HaKoH .rera je Konaucuja Ha ceAHr4rru o4pNanoj aana 15.10.2020.ro4r,rne
yrBpAHna Aa ce qI4IbeHI4qHo I{ cylurr,rHKo crarle y nocryflKy Huje nremano u je4Horaacno
Aarra rpernor ga oc'raje npr4 rrpeAnory ox11.02.2020.ro4une, oAHocHo npr4 npeAnory Aa
ce npu6aen yjarHy cnojaHy rpaAa r{auxa, HexocpeAHou uoroA6oM, rrocJroBHa srpaAa -
3rpaIa (prnancnjcrlrx ycnyra, o3HaqeHa 6pojerrl 3 y nucry HeroKperHocru 6poj 8474
Ko tlaqar, cflparrroc-rlr fIo+fI+3+fJK, 6p)ryo roBpmuHe y ocgoBr4 6lT w2, Hero
roBprrrr,rHe 3.139,21m2 carpafena y llunapcrcoj yrrr4rg ra o.r. 6p. BZ5/l KO gauax, rao
H Aeo r'n. 6p. 825/1 KO t{auax, cpa3MepHo rloBprxr4Hu o6jerca, r,r3 rrpr4BarHe cnojuue
HALKBANK A.A. Eeorpa4, 3a r3Hoc oa 1.687.318 enpa y anuapcxoj rporr{BBpe.4Hocrr.r
ro cpelrbeM Kypcy HEC ua,{aH ynnare.

ca nanpe4 HaBeAeHr,rx pa3nora gonero je pemer'e Kao y.u4cno3r,rrr4By.

I{EJIHI4 K
paBe 3a yp6aHasavr

rrrenah, 4rann.rpa!.unN.

Aotr\oruW
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