
Peuy6nura Cp6uja
IPAA IIAIIAK
Ipagcr<o nehe
Bpoj: 06-412021-III
21. jawyap 2021. roAr{He
qAqAK

CKyIIIIITI{HA rPAAA rrArrKA

Ha ocHoBy r{JraHa 46. 3axoua o :roxa:nroj caMoynpaBu (..Cl.r:racuux PC"
6p.12912007,8312014 -.up. 3aKoH. 101/2016 -.qp. 3aKoH u 4712018) n vnaua 84. Craryra
rpaAa Haqxa (..C:r.:rucr rpaAa r{a.rKa" 6p. 612019),

fpagcxo nehe rpaga t{aqra. Ha cernnuu ogpxauoj 21. jauyapa 202r. roAHHe.
yrnp4uro je

nPEA"rror
PEIIIEBA O fIPIIEABJbABY Y JABHY CBOJI,IHY }BTPMILOM OEJEKATA

HA KAT. IAPUEJIAMA Ep. 345/85, 345 I 145, 345/155 Vt 345t86
CBE Y KO ATEH}IIIA

na npeInarre Crynmrzupr AagoHece

PEIIIEBE
o tIPr{EABJbABv v JABHy CBOJI,IHy II3IPAIBOM OEJEKATA HA KAT.

IIAPUEJIAMA Ep. 345i85, 345 I 145, 345/155 Vt 345 t86
cBE y KO ATEHITUA

y reKcry rcojra je AocraBJbeu o46opnuquMa 3a ceAHEqy CrclmmruHe.

tr4seecru,lall Ha ceAHHuu Cxynmrr.rue je Bepa .laxon,,r,eerah, HarreirHuK fpa2lcxe
yrrpaBe:a yp6auusau.
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Peny6nura Cpluja
|PAA qAqAK
fpa4crca yrpaBa ea yp6anueaur
O4cex 3a r4MoBr4HcKo rrpaBHe rrocJroBe
Cnyx6a 3a HMoBHHcKe rrocJroBe
Bpoj : 463 -4/ 2021 -IY -2-07
20.0l.202L roAr4He
t{a.Iar

TPAACKO BEhE TPMA TIAIIKA

qAqAK

TTPEIMET: flocraea Harlprapemema o upu6aemarry y janny cnojuny rrclpaArboM
o6jerata Ha Kar. napqenaMa 6p.345/85,3451154, 3451155 u 345/86 cse y

KO A'renraqa

Y npnnory aKTa AocraBJbaMo BaM Haupr perrer*a o npu6aera*y y jaeny
cnojr,rHy r43rpaArroM qerupu nopoAr4qHo - crau6eua o6jex:ra ca rro -tpu wa1a, Ha Kar.
napqenaMa 6p. 345185, 3451154, 3451155 u 345/86 cBe y Ko A:reunqa, pailpt
yreplraeama rpegnora sa Cxymuu4Hy lpaAa gaqra.

Taxofe, y rpr4nory aKTa AocraBJbaMo narr,r I,IH(popMauerjy o roraqnju 6p. 95g-
C:l. I 2021 -lY-2-0 1 oa 20.0 I .202L roA. u curyarluoHr4 nrraH.

HAqEJIHIIK
rPAncKE yIIPABE 3A I/PEAHI{3AM{#
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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, 95/2018 и 

153/2020), члана 54. став 1. тачка 20) Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 

бр. 6/2019) и члана 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),  

 

Скупштина града Чачка на седници одржаној ______ 2021. године, донела је  

 

 

РЕШЕЊЕ 

о прибављању у јавну својину изградњом објеката  

на кат. парцелама бр. 345/85, 345/154, 345/155 и 345/86 све у КО Атеница 

        

 I ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину града Чачка четири породично – 

стамбена објекта са по три стана, на кат. парцелама бр. 345/85, 345/154, 345/155 и 

345/86 све у КО Атеница, за решавање стамбених потреба најугроженијих лица са 

територије града Чачка. 

 Објекти на кат. парцелама бр. 345/85, 345/154, 345/155 и 345/86 све у КО 

Атеница пројектовани су у непрекинутом низу и чине целину. 

 Објекти на кат. парцелама бр. 345/85 и 345/86 обе у КО Атеница ће бити 

спратности П+1 и сваки од њих укупне нето површине 122,04m² и габарита 13,10m 

x 5,80m. 

 Објекти на кат. парцелама бр. 345/154 и 345/155 обе у КО Атеница, ће бити 

спратности П+2, од којих објекат на к.п. бр. 345/154 КО Атеница укупне нето 

површине 200,55m² и објекат на к.п. бр. 345/155 КО Атеница укупне нето 

површине 200,29m², а сваки од њих габарита 13,10m x 6,10m. 

 II Одлуком о буџету града Чачка за 2021.годину („Службени лист града 

Чачка“ број 30/2020) опредељена су средства за израду техничке документације 

потребне за прибављање локацијских услова и грађевинске дозволе за изградњу 

објеката ближе описаних тачком I овог решења у износу од 650.797,00 динара, а 

средстава за реализацију инвестиције, чија је вредност процењена на 38.276.480,00 

динара, обезбедиће се донаторским средствима UNOPS-а, кроз пројекат ,,Подршка 

Европске уније социјалном становању и активној инклузији“. 

 III На основу овог решења Градоначелник града Чачка ће Градској управи 

за урбанизам града Чачка поднети захтев за издавање грађевинске дозволе за 

изградњу објеката ближе описаних тачком I овог решења. 

 IV Град Чачак као носилац права јавне својине врши права инвеститора у 

поступку прибављања изградњом објеката ближе описаних тачком I овог решења. 

 V Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

    СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

         Број: _________________ 

               ________2021. године 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                  Скупштине града Чачка  

                                                                                                      Игор Трифуновић 



O6pa3Jroxterbe

flana 19.01.2021.rotp*re fpa4 9auar, Yr. xyuana crpaqunaupa 6p. 2, xora
3acryna rpaAoHaqennnr MuryH To4opoerah, no4neo je unraqujarraBy 6p. 463-412021-
IY-2'07 sa npu6aeralLe y jaruy cnojrany rr3lpaAlLoM qerprpu ropoAurrHo - crau6ena
o6jerra ca rlo rpl4 craHa, Ha Kar. napqenaMa 6p. 345185,345/154,3451155 n 345/86 cne
y KO AreHlrqa, 3a pemaBalbe crau6enux norpe6a najyrpoxenujwx turp ca repuropraje
rpala 9aqra.

rfuauou 27. $ae. 10. 3axona o jarnoj cnojrauu rponr4caHo je 4a o upu6an'rarry
crBapl4 a paclonaraBy crBap%Ma y cnojnnra je4nur,rqe noKanHe caMoynpaBe no,4
ycnoBEMa nponr4caHr,rM 3aKoHoM, O4nyuyje opraH je4raHraqe noKanHe caMoynpaBe
o4pefen y cKna,4y ca 3aKoHoM 14 craryroM je4r.rnuqe JroKajrHe caMoynpaBe.

r{:rasona 54. cras 1. ra.{xa 20) Craryrarpa1ra gaqra rr qJraHoM 4. crae 3. Ognyre
o npra6anEalsy, pac[onaramy I{ yrpaBJbarby crBapr4Ma y jamroj ceojuuu rpaAa r{a.rKa
IlporHcaHo j" au Crynmruna rpaAa r{aqxa ogryvyje o npu6anrarby 14 picnora.arry
HenoxperHocrr,rMa y jannoj ceojuHra fpa4a.

fpa4cxa yrpaBa sa yp6ann3aM rpaAa gaqxa npulanuta je no crryx6enoj
AyxHocrr4 I,IH([opuaqnjy o noKarrwju 6p. 95t-Crr.DA2l-ly-2-01 ot 20.01.2021.roa.
rojorra ce HaBoAH Aa cy Kar. napqene 6p. 345/85,345/154,3451155 u345186 cee y KO
A'reuaqa o6yxnahene flfP-orvr "A:reuaqa-Kyrunonqu" y {avxy, Aa ce [peMa HaBeAeHoM
IrnaHcKoM alcry Hilnase y cacraBy ypdanucrutlKe IIenr4He - craHoBarbe cpeAr5e rycrgHe
HaceJFeHocru H Aa 3a Ia:tparrry nopoAr4qno - crau6enrax o6jerara Ha Hcrr4M nocrojn
TIJIAHCKH OCHOB.

I'lsrpa4rro*l HaBeAeHI4x o6jexara peuruhe ce crana6eHa rlurarua uajyrpoxenujrx
xareropuja craHoBHHrIrrBa ca 'repraropraje rpaAa r{a.{Ka fl To )KpraBa nopoAgrrHor
IJact4|ba, nraqa roja H3JIa3e pt: cl4creMa coqujaruror crapalba v vtula;rlt;1a Kao H r5gxoBr.rx
qJraHoBa rropoAHue, umo he rau onroryhr.rrr,r JraKrrru ra xorra(popuzju xraeor.

Ha ocnony HaBereHor fpa4cxa ynpaBa sa yp6ann:aM rpaAa r{auKa, cryN6a sa
r,rMoBHHCKe frocJroBe, AocraBJba oBo pemelbe fpa4crou rehy rpaAa gaura pa4ra
ymplnnarra qpeAJrora sa CxynmruHy rpaAa !Ia.ma.
















