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Peuy6nur<a Cp6uja
IPAI qAqAK
Ipagcro nehe
Epoj: 06-10712021-lll
22. jyu202l. roAraHe
I{AI{AK

CKI/IIIIITI4HA TPAAA IIAIIKA

Ha ocHoBy qnaua 46. 3ar<ona o .noxa;rHoj caMoyrlpaBpl (,,C.n.rraurar PC"
6p.12912007, 83DAl4 * Ap. 3aKon, 10112016 - rp. 3aKoH u 47l20t9) ra qraua 84. Craryra
rpa,ua r{aqxa (,,Cr.;rucr rpaAa {fa.rKa" 6p. 612019),

fpa4cr<o nehe rpa4a rlaura, Ha ceAHr,IIIz o4pxanoj 22. jrya2021. roAIrHe, yrBp.4llno

TIPEAJTOT
PEIIIEIbA O IIPTIEABJbABy y JABHy CBOJI,IHy 1p{flA rrArIKA

Kfr. EP. 3015t4 KO POmUlr

rra rrpeAnare CrlmruruHr.r Aa Aouece

PEIIIEBE
o IIPIIEABJbABy v JABHy CBOJT4Hy IPAIA qAqKA

Kfr. BP. 301s14 KO Pomqlr

y rexcry roja je AocraBJbeH o46opnuquMa 3a ceAHrrqy Cxynnmune.

Vlzsecrurarl Ha ce.qHr{ur{ CryuurruHe je Bepa JaKoeir,eer.Ih. na.rerHux fpa4cxe
yrpaBe sa yp6aHu:anr.
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Peuy6nrara Cpdwja
TPAIqAqAK
Ipagcra yrpaBa sa yp6anu:au
OAcer 3a HMoBr4HcKo [paBHe rlocnoBe
CnyN6a 3a uMoBr,rHcre rrocnoBe
Epoj : 463-3 9 12021 -IV -2-07
21.06.2021. roAHHe
r{aqax

TPAACKO BEhE IPAAA rrArrKA

IIAIIAK

IIPE,IIMET: ,{ocraea Har\pra pemema o npndaersamy y januy cnojrany rpaAa r{aqxa

r.n.6p. 301514 KO Poruuu

Y upunory aKTa AocraBJbaMo BaM Harrpr pemerra o npu6anmarry y jarny
cnojuny rpaAa r{a.Ira r.n.6p. 3}l5l4 KO Pouqu HerocpeAHoru norog6oM oA Pa4onaupa
u Bra4anre Yeprrah o6oje ras Poxaqa, paau 1"rnpfuBarba rpeAnora sa Crynmr:ury tpa1a
r{a.Ira.

Tarole, y rpr4nory ar(ra AocraBJbaMo ravr ?In([opvraqujy o loraquju 6p. 958-
65612021-IY-2-01 oa 18.05.2021.ro4., uoAarKe Karacrpa HeroxperHocrrr r.r rpa(puvr<ra
lpr4ra3 noraqraje.

I4KA
II3AM

paBHHK

IbY HA
YTIPABE 3A

{uf{puh,.A{rrr.



 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) у вези члана 99. став 19. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", 

бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука 

УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 

37/2019 - др. закон и 9/2020), члана 54. став 1. тачка 20) Статута града Чачка („Сл. лист 

града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 11. став 2. Одлуке о грађевинском земљишту 

(„Сл.лист града Чачка“ бр. 5/2016 и 8/2019),  

 

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

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

o прибављању у јавну својину града Чачка к.п. бр. 3015/4 КО Рошци 

 

I. ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину града Чачка к.п. бр. 3015/4 КО Рошци, 

површине 7503m2, по врсти грађевинско земљиште, непосредном погодбом од 

Радомира и Владанке Чвркић обоје из Рожаца који су уписани у катастар 

непокретности као носиоци права приватне својине у уделу од по ½, у циљу 

проширирења постојећег локалног пута на к.п. бр. 3168 КО Рошци изградњом 

паркиралишта за аутомобиле и аутобусе. 

 

 II На основу овог решења Градоначелник града Чачка ће са Радомиром и 

Владанком Чвркић обоје из Рожаца, закључити уговор о прибављању у јавну својину 

града Чачка к.п. бр. 3015/4 КО Рошци, у року од 30 дана од дана пријема овог решења. 

 

III Град Чачак је обавезан да уплати обрачунату цену грађевинског земљишта у 

износу од 794.792,79 динара у року од 15 дана од дана закључења уговора, на текуће 

рачуне Радомира и Владанке Чвркић обоје из Рожаца. 

 

IV Уговор о прибављању наведене кат. парцеле у јавну својину града Чачка, 

закључује се по претходно прибављеној сагласности Градског правобраниоца. 

 

V У случају да уговорне стране не приступе закључењу уговора у датом року и 

у случају да Град не исплати утврђену цену у датом року, Градска управа за урбанизам 

ће покренути поступак поништења овог решења.  

 

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

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број ______________________ 

 

 

 

             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

       Игор Трифуновић 

 

 



O б р а з л о ж е њ е 

 

 Град Чачак, Ул. жупана Страцимира бр. 2, кога заступа градоначелник Милун 

Тодоровић, поднео је иницијативу бр. 463-39/2021-IV-2-07 од 18.05.2021.год. за 

прибављање у јавну својину грађевинског земљишта на к.п.бр. 3015/4 КО Рошци, која 

је у својини у уделу од по ½ Радомира и Владанке Чвркић обоје из Рожаца, уз 

образложење да Град има намеру да извођењем радова на реконструкцији и доградњи 

прошири постојећи локални пут на к.п. бр. 3168 КО Рошци изградњом паркиралишта 

очекиваног капацитета 40 паркинг места за аутомобиле и 4 места за аутобусе, одакле 

би се стазом у дужини од око 550m пешачењем долазило до локалитета „Врх Каблара“. 

 Градска управа за урбанизам града Чачка, Служба за имовинске послове 

прибавила је по службеној дужности Информацију о локацији бр. 958-656/2021-IV-2-01 

од 18.05.2021.год. и податке катастра непокретности. 

 Градско веће града Чачка донело је Решење о приступању прибављању 

катастарске парцеле 3015/4 КО Рошци бр. 06-100/2021-III од 17.06.2021.год. 

 Након доношења Решењa о приступању прибављању наведене кат. парцеле, 

Комисија за грађевинско земљиште спроводећи поступак, на седници одржаној 

18.06.2021.год. утврдила је да је прибављање основано, да је у складу са Законом о 

планирању и изградњи, Законом о јавној својини, Статутом Града Чачка и Одлуком о 

грађевинском земљишту. 

 Чланом 99. став 19. Закона о планирању и изградњи прописано је да се 

грађевинско земљиште прибавља у јавну својину у складу са одредбама Закона о јавној 

својини које се односе на прибављање других непокретности у јавну својину. 

 Чланом 27. став 10. Закона о јавној својини прописано је 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 а чланом 29. став 4 овог закона 

прописано је да се 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 и да предлог акта, односно 

акт о оваквом располагању мора да садржи образложење из кога се може утврдити 

постојање ових околности. 

 Чланом 54. став 1. тачка 20) Статута града Чачка прописано је да Скупштина 

града Чачка одлучује, између осталог, о прибављању и располагању непокретностима у 

јавној својини Града. 

 Чланом 11. став 2. Одлуке о грађевинском земљишту прописано је да 

Скупштина града Чачка одлучује, између осталог, о прибављању грађевинског 

земљишта у јавну својину Града.  

 Комисија је увидом у податке катастра непокретности је утврдила да је 

прадметна кат. парцела у сусвојини Радомира и Владанке Чвркић обоје из Рожаца и да 

је по врсти грађевинско земљиште, а увидом у Информацију о локацији бр. 958-

656/2021-IV-2-01 од 18.05.2021.год. да се к.п. бр. 3015/4 КО Рошци налази уз јавну 

саобраћајницу на к.п. бр. 3168 КО Рошци као и да за изградњу паркинга постоји 

плански основ. 

 Комисија је такође утврдила да је доградња пута односно изградња паркинга на 

к.п. бр. 3015/4 КО Рошци у складу са важећим планским документом. Такође, 

Комисија је утврдила да наведена кат. парцела због позиције, врсте земљишта, равног 

терена и близине локалитету „Врх Каблара“ представља једино могуће решење за 

изградњу паркинга, а прибавиће се по тржишној цени утврђеној од стране 



Mlanucrapcrna lpruaucuja, IlopecKe ).rpaBe, O4cer<a 3a KonTpony rasgrojeuux aKrlrBuocrra
MaJII{x loraquja r{a.rax LI fro c[poBeAenoM rrocryrrKy AocraB]rna 3a[ucur,rK oA
18.06.2021.104. ca rpeAnoroM o4rr).Ke fpaxcrcoj yrpaBu zayplattuzaM rpa,4a r{a.nca.

fpa4cxa ).rpaBa za ypdauw3ilM !pa,4a gaqra yerauajyhra y o6sap rpeAnor oAn).Ke
Korvrncraje, rrpurpeMl{na je uaqpt oBor pemerra r{ Aocrarlnra fpa4cxonr nehy rpa4a r{aura,
pa4r,r yrnplvtnarLa rpelnora sa Cxynur:runy lpaga rlaqxa.

IIIhEIbY HAqEJTHI{KA
ABE 3A







ПРЕТРАГА ПО БРОЈУ ПАРЦЕЛЕ

Време штампе: 21.6.2021. 10.15.13

Резултати претраге

Датум ажурности 18.06.2021
ИД Општине 71242
Општина ЧАЧАК
ИД Катастарске општине 744573
Катастарска општина РОШЦИ

Парцела

Број листа непокретности 281
Број парцеле 3015
Подброј парцеле 4
Површина парцеле [m²] 7503
Врста земљишта ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Потес/Улица КАБЛАР
Да ли на непокретности постоји решење
које није коначно Да

Имаоци права на парцели

Лице

Врста лица ФИЗИЧКА ЛИЦА СА ЈМБГ
Матични број 0509935787815
Презиме ЧВРКИЋ
Име родитеља МИЛОВАН
Име ВЛАДАНКА
Место РОШЦИ
Адреса /
Број путне исправе
Регистар који је издао путну исправу
Врста права СВОЈИНА
Обим права ИДЕАЛНИ ДЕО
Облик својине ПРИВАТНА
Предбележба Не
Рок за оправдање предбележбе својине
Заједничка својина супружника Не
Удео 1/2
Датум завршетка трајања закупа

Лице

Врста лица ФИЗИЧКА ЛИЦА СА ЈМБГ
Матични број 3001961782829
Презиме ЧВРКИЋ
Име родитеља СЕКУЛА
Име РАДОМИР
Место РОШЦИ

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 6/21/2021 10:15:13 AM

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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Адреса /
Број путне исправе
Регистар који је издао путну исправу
Врста права СВОЈИНА
Обим права ИДЕАЛНИ ДЕО
Облик својине ПРИВАТНА
Предбележба Не
Рок за оправдање предбележбе својине
Заједничка својина супружника Не
Удео 1/2
Датум завршетка трајања закупа

Терет

Терети на парцели

Датум уписа 31.5.2021.
Врста терета РЕШЕЊЕ НИЈЕ КОНАЧНО
Опис ЗАБЕЛЕЖБА ДА ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА БРОЈ 952-02-4-136-68078/2021 НИЈЕ КОНАЧНА.
Терет над предбележеним објектом у
изградњи Не

Датум брисања
Трајање терета

Део парцеле

Број дела парцеле 1
Површина дела парцеле [m²] 7503
Култура и класа ПАШЊАК 7. КЛАСЕ
Предбележба објекта у изградњи Не

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 6/21/2021 10:15:13 AM

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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                                         к.п.бр. 3015/4 КО Рошци, предмет прибављања у јавну својину  

                  

 

 


