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TPAACKO BEhE IPAAA TIATIKA

IIAqAK

TTPEIMET: {oc'raea Haupra peuerLa o AaBar'y na ropzrrherbe r.r AaBarLy carJracHocr,
3a H3AaBarLe y 3aKyl

o6jelc'r:a Ha K.rr. 6p.22Bl KO llperana

V npulory aKTa ,[ocraBJbaMo BaM Harlpr perxerLa o AaBarby Ha ropluuhe6e 14

AABar*'y cafJracHocrld 3a vr.nlaBar6e y 3aKyn o6jer.ra Ha K.II. 6p. 22gl Ko rlpeJEraHa, paxo
yrnpf r,rnarra rpeAnora sa Cryurur:urry rpaAa .{ur*u.

- Taxofe, y rpunory al.'a AocraB-EaMo BaM noAarKe Karacrpa HenoKperHocru u
rpaQravr<r npr{Ka3 loraqraj e.



Ha oclrony qrraHa 27. cras 10. 3arona o januoj ceojunu ("Cn.rnacnrr< PC" 6p.
72l2an, 8812013, 105/2014, l04l20to - Ap. 3aKoH, 10g12016, tl3lz0l7, 95/20tg u
15312020), rIrIaHa 54. cras 1. raqra 20) u ranKa 22) Cramyarpa1a Yaqxa (,,Cn. nraur rpaAa
9a.nra" 6p.6l2At9),.urana 4. cran 3.,.rraua 11. crae 1. pr.ilraHa 18. cras 2. Oanyrce o
upu6anmarry, pacronartusy I4 )mpaBJbarLy crBapr4Ma y jaruoj crojunu lpala r{aqra
(,,C.rr.nracr rpa,{a 9a.n<a" 6p. I 4 I 2A fi n B I 2A I 9),

Cxynrurrzua rpaAa r{aqxa Ha ceAHrrrlpr o4pNauoj _20zl. roAr4He,4onena je

PEIIIEBE
o AaBarby Ha Itoptrmhene rr AaBarLy cailracHocrr{ sa r{3AaBaBe y 3aKyrr

o6jercra Ha K.n. 6p.2281KO Ilpe.inrna

I AAJE CE HA KOPtrIIIIhEI-E o6jexar o3Haxe 1 ua x.u. 6p.22Bl KO llperrr.rua,
6pyto rIoBpmI{He y ra6apary 120m2 xoju je y januoj cnojunu ip*u rla.rxa, Mecnoj
saje4uaqra llpersrua (y.4a-reu rercry M3).

M3 r'rn'ra ilpaBo ga o6jexar ilplnt4, Koplrcrr{ y cKJraAy ca [p]rpoAoM r4 HaMeHoM crBapr4,
.(a rbl{Me yrIpaBJEa, Aaje y 3aK}.r urrvI Ha xopzurherre ApyroM Hocr4orly [paBa xopramherra no
rlperxoAHo upu6arEenoj carnacuocrll ocur.rBaq4 crrocr{ cBe rportrKoBe oApxaBar6a Lr
peAoBHe ynorpe6e, Kao lI Aa y cKnaAy ca rraoryhHocrr.rMa ytraupelyje o6jexar Ir rberoBa
csojcma.

M3 je Ayxua Aa BorLI uoce6ny enugenqrajy o BpeAHocrrr, crarry 14 KperarLy
HerloKperHocrra roja joj ce 4aje na xopuruherre kr Aa rroAarKe us noce6n" 

"ur4"rqHje 
ua

rlponl4caH HarII'IH rocraBJba HaAnexffioM oprauy fpa4a, noju nogu je4rancrneuy enu4enqrajy
HerrorperHocur y j arnoj cnojranra.

Ha ocnony oBor pemema fpagouaqeJrHrax rpaAa r{a.ma r4 rrpe,{ce.unrax M3 he
3aKJb) {rrrr{ yroBop o AaBaEy na r<oprautheme o6jercra 6nuxe orrucaHor [pBr.rM craBoM, y
poKy oA me3,qecer .qaHa on Aarra o6jaubl{Barba oBor pemema, xojrzu he 6;ruxe peryngcarr,r
rvrelyco6na rpaBa ra o6arese.

II AAJE CE CAIJIACHOCT 3A I'I3AABABE y 3AKyfI Mecnoj :aje4nraqu
llpeJbuua (y 4a,rerr,r reKcry M3) o6jexra 6nraxe orr4cauor rarrKoM I crae 1 osor pemerba, 3a
o6aerrarre [por.r3BoAHo - cepBlrcHe AerrarHo crvr, Harrep]roA Ayxr4 oA rrer roAr{Ha.

Ha ocuony oBe carJracHocrlI M3 rrloNe Aa, [o clpoBeAeHoM rrocryrKy, 3aKJ6) rr4
yroBop o 3aKyly o6jerr:a 6nuxe orrrcaHor rarrKoM I cran 1 osor pemer6a.

M3 je y o6ane:u 4a fpa4clroj yrpaBlr sa yp6anusaM rpaAa r{aurca, AocraBr{ rroAarKe o
crpoBeAeHoM rOCTyrrKy AaBarf,a y 3ary[ rpeAMeruor o6jelcra, y poKy oA ocaM AaHa no
oKoHrrarby rrocT)arrKa.

III Ono pemeH,e o6janrrra y,,Crqrx6erroM ngcry rpa.Aa rla.r6ao.

cKytIruTr4HA rPAIA rrAqKA
Epoj: _

202I. roArage

IIPEICEIHI,IK
Crcynmrrane rpaAa rla.rra

I{rop Tp*r$ynoruh



O6pa3JrorrceBe

fpa4 r{auar, Yn. Nynana Crpaqrauupa 6p. 2, xora 3acryrra rpaAonaqenurar< Mran5.n
To4oponrah, ronrleo je uuwryjaruBy 6p. 463-3812021-IY-2-07 ox28.04.2021.ro4. 3a AaBarre
na ropraruheme o6jexra o3HaKe 1 na n.u. 6p. 2281 KO llperruna rcojra je y jannoj crojuurz
rPaAa 9aqra Mecuoj saje4uuqu flpe.u,una (y aarseu reKcry M3), ys o6pasloxerre 4a M3
LrMa Haruepy Aav34a y 3aKlrr HaBe,{eHr,r o6jexar.

r{nanonr 27. cras. 10.3ar<oHa o jasnoj ceojunu ("Cn.rnacnur PC" 6p.7212011,
8812013,10512014,10412016 - Ap. 3axolr,1O8/2Arc, fi312017 w9512018) rrporrr"*r,o je 4a o
upr'r6aeJl,arry crBapl{ r{ pacronaramy crBapr{Ma y cnojuura je4r,rnaqe JroKiurue caMo)mpaBe
rIoA ycnoBr{Ma rlporucarrl4M 3aKoHoM, oarryuyje opraH jeguuuqe JroKanue caMo)mpaBe
ogpeleu y cKnaAy ca 3aKoHoM r{ craryroM jegranuqe JroKirJrHe caMoyflpaBe.

9nanou 18. crar 5. onor 3aKorra rporrr{caHo je 4a naecne sajegurEqe ra Apyru o6ruqu
MecHe caMoyrrpaBe I'luajy ilpaBo rcopr,rmhema Ha crBapr4Ma y januoj cnojuuu je4raHrqe
noKaJIHe caMoyrlpaBe, y cKJraAy ca 3aKoHoM r{ nporrr4coM, oAr{ocHo Apyruu aKToM je4rlrrqe
noKa,THe CaMoynpaBe.

9nanona 54. cras 1. raqra 20) Craryratpaxa r{a.ma (,,Cn. nr4cr rpa,{a rlauxa,.6p.
612019) rI TIJIaHoM 4. cras 3. O4nyre o upu6an:ramy, pacronararby ra yrrparrsarby crBapr4Ma
y januoj cnojrznv rpaAa r{aqxa (,,Cn..irucr rpa,qa qa-rKa" 6p. l4l20iS u'ADOWl nponucano je
na Cxynru:u4Ha rpaAa 9a.rra oanyryje o npra6an.irarLy kt pacronararry HeloKperHocrr,rMa y
jaeuoj cnojuun fpa4a.

Ilpe4ceguax M3 ce onoj yrpaBr4 o6paruo
mna l7.05.202l.rotuHe, 3a rlrcAaBarLe y 3aryrr
flperrana roju je y jaenoj cnojunu lpaAa r{aura,
.{enaTHocTr4, rra [epkro.u Ayxr4 oA rreT toAr4Ha.

rlnaHou 54. cran l. raqKa 22) Craryra rpa,ua ga.rxa rporr{caHo je aa Crynruruira
rPaaa r{aqra oanyuyje o AaBulrry rperxorHe carJracHocrr4 HocuorlraMa rrpaBa xopraurherra r.r
K0pr.rcHr{ur,rMa HeloKperHocrr.r y jannoj ceojuuz fpaaa 3a AaBarre y 3aKyn oBHx
HerloKperHocrl4 Ha o4peleno BpeMe 3a rleplaoA Ayxra oA 5 roAuna, y cnyrajeBrrMa o4peleHuna
eaxehral,{ [polr4cr4Ma

rfuauou 11. craB 1. O4nyre rrporrucago je xa fpa4 rIauaK Moxe AaBarv Ha
xopraruheme HerloKperHocrl{ y jarHoj ceojunu fpaaa, roA ycnoBr4Ma }r Ha Haqrag rrporrracaH
saKoHoM I{ [oA3aKoHcKI4M aKToM, a rIJIa.[roM 18. cras 1. O4nylce [pom,rcaHo je 4a o AaBarsy y
3aKyr HerloKperHocrr4 y crojunra fpuaa oanyryje oprarr oApebeH Crary:roru rpaAa r{aqKa.

Kaxo je M3 o6nux MecHe caMoyrlpaBe yrnp$eu Craryrou rp4arlaqxa ra O4nyrorra o
rraecnoj caMoyrrpaBl{ Ha repl4Topetju rpaAa ga.ma r{ KaKo he lpag oa raa*u*a y 3a1yrr crehz
ogronapajyhE rIpID(oA, a IacroBpeMeno o6es6e ArrTkr 14 o4p*uru*e o6jexra, yr"p5"ro je aa je
AaBarbe na xopuurherre o6jexta rr AaBarre carnacHocru 3a r.BAaBarbe y 3ary[ prcror y cKnaAy
ca rope ur.rrrapaHr{M rrporrrrc}rMa u ga je y r.rHTepecy lpa4a.

Ha ocnoey rraBeAeHor fpa4cra yrpaBa sa yp6aruu3itM {paAa r{auxa, CnyN6a sa
I'IMoBI4H0Ke rIocJIoBe, je yrnp4ra-ua ga je y quJby erouoMr4rruocrr/r r{ eSraxacnocrrr flocr]rrrKa
Ilenl{cxorHo jeAuru pemelbeM oAJryrrI4TI,I o naBarby ua ropumhelbe-v o raBarby y 3aKyl
I{cror o6jerra rI AocraBJEa HaIIpr oBor pemerra fpa4cro* 

""hy 
rpalar{a.rxa Ha puBMarparBe

u yrnpfrznarre rrpeAnora sa CrynrurrzHy rpa.Aa r{a.rca.

3axreBoM 3aBe.(eHHM ro.q r{crr4M 6pojeu
o6jexra o3naKe 1 na r.n. 6p. 2281 KO
pa4ra o6asJrarba [por43BoAHo - cepBi4cHe



ПРЕТРАГА ПО БРОЈУ ПАРЦЕЛЕ

Време штампе: 26.5.2021. 14.19.32

Резултати претраге

Датум ажурности 25.05.2021
ИД Општине 71242
Општина ЧАЧАК
ИД Катастарске општине 744522
Катастарска општина ПРЕЉИНА

Парцела

Број листа непокретности 1766
Број парцеле 2281
Подброј парцеле 0
Површина парцеле [m²] 120
Врста земљишта ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ
Потес/Улица ЈАСЕЊЕ
Да ли на непокретности постоји решење
које није коначно Не

Имаоци права на парцели

Лице

Врста лица ОРГАНИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА МАТИЧНИМ БРОЈЕМ
Матични број 0000007183046
Назив ГРАД ЧАЧАК
Место ЧАЧАК
Адреса ЖУПАНА СТРАЦИМИРА 2/
Број путне исправе
Регистар који је издао путну исправу
Врста права СВОЈИНА
Обим права ЦЕЛО ПРАВО
Облик својине ЈАВНА СВОЈИНА
Предбележба Не
Рок за оправдање предбележбе својине
Заједничка својина супружника Не
Удео 1/1
Датум завршетка трајања закупа

Део парцеле

Број дела парцеле 1
Површина дела парцеле [m²] 120
Култура и класа ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Предбележба објекта у изградњи Не

Објекат

Потес/Улица ЈАСЕЊЕ

Канцеларија за ИТ и еУправу Владе Републике Србије
Информациони систем за размену података: Подаци прибављени из базе катастра непокретности Републичког
геодетског завода
Датум и време 5/26/2021 2:19:32 PM

Правни основ У складу са чланом 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 –
аутентично тумачење) и чланом 11. Закона о електронској управи („Службени гласник РС“, бр. 27/18)
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Кућни број
Кућни под број
Површина објекта [m²] 120
Корисна површина објекта [m²] 0
Грађевинска површина објекта [m²] 0
Начин коришћења објекта ОСТАЛЕ ЗГРАДЕ
Правни статус ОБЈЕКАТ ИЗГРАЂЕН ПРЕ ДОНОШЕЊА ПРОПИСА О ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА
Опис објекта
Број подземних етажа
Број приземних етажа
Број надземних етажа
Број поткровних етажа
Предбележба објекта у изградњи Не
Да ли на непокретности постоји решење
које није коначно Не

Имаоци права на објекту

Лице

Врста лица ОРГАНИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СА МАТИЧНИМ БРОЈЕМ
Матични број 0000007183046
Назив ГРАД ЧАЧАК
Место ЧАЧАК
Адреса ЖУПАНА СТРАЦИМИРА 2/
Број путне исправе
Регистар који је издао путну исправу
Врста права СВОЈИНА
Обим права ЦЕЛО ПРАВО
Облик својине ЈАВНА СВОЈИНА
Предбележба Не
Рок за оправдање предбележбе својине
Заједничка својина супружника Не
Удео 1/1
Датум завршетка трајања закупа

Извештај одштампао : Тамара Бркић

Канцеларија за ИТ и еУправу Владе Републике Србије
Информациони систем за размену података: Подаци прибављени из базе катастра непокретности Републичког
геодетског завода
Датум и време 5/26/2021 2:19:32 PM

Правни основ У складу са чланом 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 –
аутентично тумачење) и чланом 11. Закона о електронској управи („Службени гласник РС“, бр. 27/18)

 

2 / 2



 

 

oбјекат на к.п.бр. 2281 КО Прељина, који се даје на коришћење  
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