
Peuy6nrara Cp1vja
TPAI qAIIAK
fpagcxo nehe
6poj: 06-15 412021-IlI
1 6. cen:reu6ap 202I. roAr,rHe
IIAIIAK

CKYTIIIITIIHA TPAAA TIAIIKA

Ha ocHoBy rrJraHa 46. 3axona o rora:rHoj caMoylpaBr4 (,,Cn.rnacnar< PC"
6p.12912007,8312014 - Ap. 3aros,, I0tl20l6 - Ap. 3aKoH u 4712018) r4 qraua 84. Craryra
rpaAa Ya.{ra (,,Cr..nracr rpaAa r{aqxa" 6p.612019),

fpagcrco nehe rpa4a r{auxa, Ha ceAur.rqn o4pNanoj 16. cenrerralpa 2021. roAr{He,
ympanno je

IIPEAJTOT
PEITIEBA O IIPIIEABJbAIby y JABIfy CBOJT4Hy I,I AABABy HA

KOPI,IIIIhEBE IOCJIOBHOI IPOCTOPA HA K.fI. EP. 802 K.O. TIAIIAK
ATIOTEKAPCKOJ YCTAHOBU TIAqAK

la rrpelna;re Cxyuurrraur la AoHece

PEluETbE
o ITPLIEABJbABy y JABHy CBOJr,rHy I,I AABAIby HA KOPI4IIIhEBE

TIOCJIOBHOI IPOCTOPA HA K.fI. EP. 802 K.O. IIAIIAK AIIOTEKAPCKOJ
YCTAHOBU IIAIIAK

y rercry roju je AocraBJbeH o46opuuquMa 3a ceAur{rly Cxlmrurune.

IrIssecrI,IraII Ha ceAHI{IIu Cryuurruue je Bepa Jar<onmenzh, HaqerHr4K fpa4crce
yrlpaBe :a yp6anrasaM rpaAa 9a.{xa.
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Peny6nura Cp6uja
IPAA TIAIIAI(
Ipagcrca yrpaBa sa yp6anurau
OAcer 3a r4MoBHHcKo rrpaBHe rrociroBe
Clyx6a 3a r,rMoBr4HcKe nocroBe
Epoj : 4 63 -7 2 I 2021 -IY -2-07
14.09.2021. ro.{raHe
r{aqar

TPAACKO BEhE IPAAA rrAr{KA

IIAIIAK

IIPEIMET: [oc, ana Harlpra pemerra o upra6an-rarry y jarny ceojuny r,r AaBarby Ha
ropurrherre nocJloBuor rpocropa Ha K.rr. 6p. 802 KO r{a.{ax Auorerapcroj ycrauonu

r{a.rax

Y upunory arra .{ocraBJbaMo BaM Harrpr pemerba o npu6aumarLy y jarny
crojnny H AaBaIby na nopnuheme rocJroBHor [pocropa Ha x.l. 6p. 802 KO gaqar
Anoterapcxoj ycrauoeu r{aqar Ha pa3Marpar6e u yrepfunarre rpeAnora sa Cxynurnny
rpaAa r{a.rra.

Talcofe, y npunory ax'ra AocraBJbaMo BaM rroAarKe Karacrpa HelorperHocrr4 oA
o I 28.07 .2A2 I .rog. n rpa(pn rxu npr{Ka3 loxaqraj e.

HAI{EJTHI4K
ABE 3A YPEAHI43AM
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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), члана 4. став 3., члана 8. став 2. и члана 11. став 1. 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  

 

  

Р Е Ш Е Њ Е  

о прибављању у јавну својину и давању на коришћење пословног простора  

на к.п. бр. 802 КО Чачак Апотекарској установи Чачак 
  

  

 I ПРИБАВЉА СЕ непосредном погодбом у јавну својину пословни простор бр. 

2 који се налази у улазу 2, на првом спрату и тавану објекта ознаке 1, на к.п. бр. 802 КО 

Чачак, укупне површине 219m2 од чега на првом спрату 109,89m2 и таванском простору 

108,90m2 од Дарке Симовић, Марка Симовића, Петра Симовића, Јелене Станковић сви 

из Београда и Сунчице Терзић из Торонта, Канада (у даљем тексту Понудиоци) по 

праву прече куповине по цени процењеној од стране вештака грађевинске струке 

Зорана Лазовића, дипл. ецц. мастер грађ. инж., у износу од 24.252.498,00 динара 

(206.298,89 евра). 

 На основу овог решења Градоначелник града Чачка ће са Понудиоцима 

закључити уговор о прибављању у јавну својину града Чачка пословног простора 

ближе описаног тачком I овог решења, у року од 60 дана од дана доношења овог 

решења. 

 Град Чачак је обавезан да уплати обрачунату цену процењену од стране вештака 

грађевинске струке Зорана Лазовића, дипл. ецц. мастер грађ. инж., у износу од 

24.252.498,00 динара (206.298,89 евра) у  у року од 15 дана од дана закључења уговора, 

на текуће рачуне Понудилаца. 

 Уговор о прибављању наведене непокретности у јавну својину града Чачка, 

закључује се по претходно прибављеној сагласности Градског правобраниоца. 

 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.  

 

 II ДАЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ пословни простор бр. 2 који се налази у улазу 

2, на првом спрату и тавану објекта ознаке 1, на к.п. бр. 802 КО Чачак, укупне 

површине 219m2 од чега на првом спрату 109,89m2 и таванском простору 108,90m2 

Апотекарској установи Чачак (у даљем тексту Апотека). 

  Апотека има право да пословни простор ближе описан претходним ставом  

држи, користи у складу са природом и наменом ствари, да њиме управља, даје у закуп 

или на коришћење другом носиоцу права коришћења по претходно прибављеној 

сагласности оснивача, сноси све трошкове инвестиционог одржавања и редовне 

употребе као и да, у складу са могућностима, унапређује пословни простор и његова 

својства. 

  Апотека је дужна да води посебну евиденцију о вредности, стању и кретању 

непокретности која јој се даје на коришћење и да податке из посебне евиденције на 



прописан начин доставља надлежном органу Града, који води јединствену евиденцију 

непокретности у јавној својини.   

  На основу овог решења Градоначелник града Чачка и директор Апотеке ће 

закључити уговор о давању на коришћење предметног пословног простора, којим ће 

ближе регулисати међусобна права и обавезе.  

 

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

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: _________________ 

________2021. године 

 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                  Скупштине града Чачка  

                                                                                                  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 на предлог Апотекарске установе Чачак, иницијативу бр. 463-

72/2021-IV-2-07 од 06.09.2021.год., за прибављање у јавну својину пословног простора 

бр. 2 који се налази у улазу 2, на првом спрату и тавану објекта ознаке 1, на к.п. бр. 802 

КО Чачак, укупне површине 219m2 од чега на првом спрату 109,89m2 и таванском 

простору 108,90m2, од Дарке Симовић, Марка Симовића, Петра Симовића, Јелене 

Станковић сви из Београда и Сунчице Терзић из Торонта, Канада (у даљем тексту 

Понудиоци) по праву прече куповине по цени процењеној од стране вештака 

грађевинске струке Зорана Лазовића, дипл. ецц. мастер грађ. инж., у износу од 

24.252.498,00 динара (206.298,89 евра) уз образложење да Град има намеру да наведени 

пословни простор по прибављању у јавну својину пренесе на коришћење Апотекарској 

установи Чачак, за обављање делатности из делокруга здравства. 

 Градска управа за урбанизам прибавила је по службеној дужности Налаз и 

мишљење вештака грађевинске струке Зорана Лазовића, дипл. ецц. мастер грађ. инж., 

од 06.08.2021.год, податке катастра непокретности од 28.07.2021.год. и Информацију о 

локацији бр 958-963/2021-IV-2-01 од 12.08.2021.год. 

 Градско веће града Чачка донело је Решење о приступању прибављању у јавну 

својину пословног простора на к.п. бр. 802 КО Чачак по праву прече куповине бр. 06-

151/2021-III од 09.09.2021.год. и том приликом именовало Комисију за прибављање 

непокретности у јавну својину града Чачка (у даљем тексту Комисија). 

 Након доношења Решењa о приступању прибављању у јавну својину пословног 

простора на к.п. бр. 802 КО Чачак по праву прече куповине, Комисија спроводећи 

поступак, на седници одржаној 13.09.2021.год. утврдила је да је прибављање основано, 

да је у складу са Законом о јавној својини, Статутом Града Чачка и Одлуком о 

грађевинском земљишту. 

 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. 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. 

 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 8. став 2. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у 

јавној својини града Чачка прописано је да Скупштина града доноси одлуку о 

прибављању, односно отуђењу непокретности из јавне својине Града.  

 Увидом у Налаз и мишљење вештака Комисија је утврдила да је предметна 

непокретност процењена у износу од 206.298,89 евра, увидом у податке катастра 

непокретности, да је предметни пословни простор по начину коришћења пословни 

простор здравства, а увидом у информацију о локацији је да је к.п. бр. 802 КО Чачак 

обухваћена ПГР-ом „Центар“ у Чачку и да се налази у урбанистичкој зони – централне 

функције са становањем. 

 По спроведеном поступку Комисија је Градској управи за урбанизам доставила 

закључак од 13.09.2021.год. којим наводи да је, обзиром да Апотекарска установа Чачак 

простор фактички користи дужи временски период и исти је прилагодила својим 



Epocrop (far<ruuxra KopI4crI{ Ayxrr BpeMerrcKr4 rr€p]ro.q H prcrkr je upNnarogr.rna cnojranr
notpe6aua, o6srapou Aa cy ce cyBnacnlrrlr4 carnacfinvr ca rpxr.rrrrHoM rIeHoM roja je Hr.rxa oA
nonyleue u o6supou Aa fpag L{Ma 3aKoHcKo [paBo rpeqe K)moBr4He? orpaBAauo r{
Ilemacxo,qno npu6anral6e y ja*"y cnojrary [ocJroBHor [pocropa 6p. 2 rcojra ce :aailasvr Ha
rpBoM crpary rr raBarry o6jexra o3HaKe 1, ua r.n. 6p. 802 KO r{a.raK.

Anoter<a je ocnonaHa oA crprlue Ouurrrane t{aqar Ha ocnoBy O4;ryxe Cnyumrnue
orlllrrraHe r{a.{ax o rlpey3}IMarsy ocn}rBatrKr.rx [paBa Hag ,,Aro:rerapcKoM ycraHoBoM gaqar'o
6p. 0 6-10 I /2006-5 -A2 ox 12.12.2006.roa.

rlnanou 18. cras 6. 3arona o jaunoj cnojunu rporrcauo je aa ycranoBe u janue
arerqrje u Apyre opranlrcarg.rje (yx-rryryjyhu u Hapogny 6aurcy Cp6uje) .urju je ocHrzBaq
Perry6nrara Cp6uja, ayrorroMHa norpajuna uru je4anzqa noKaJrHe caMoyrpane, xoje nervrajy
craryc ApxaBlror opraHa H opraHr{3aunje, opraHa ayroHoMHe uoxpajune, oAHocHo opraHa
je4Ianuqe JroKaJrHe caMoyrlpaBe rrlrttjanuor npe,4yseha, oAHocHo ApyrrrrBa Karrr{Tirrra, uuajy
rlpaBo ropumhema Ha He[oKperH]rM r,r rroKpern]rM crBapr{ma y jannoj cnojuur,r r<oje cy urvr

npeHere ua xopnuheme.
rlnarrovr 11. cran 1. Oanyre o npu6anrsamy, pac[oJra.ramy u y[paBJbarry crBaprrMa y

januoj cnojnnra lpaAa r{a.ma [porrrlcaHo je aa fpaa r{avar Moxe 1iarlarv na rcopraruheme
He[oKperrrocrrl y jannoj cnojur*r fpana, rroA ycnoBtrvra a Ha HartraH flporrucan 3aKoHoM r.r

lo,43aKoHcKr,rM aKToM.

Ha ocuory lraBeAenor fpa4cxa ylpaBa ra yp6anu3ar\d rpa,{a r{a.ma, Cnyx6a sa
rIMoBlIHcKe rIocJIoBe, je yrrparara 4a je y qlrJby eKoHoMr4rrrrocrr{ r,r e$uracuocrr{ [ocryrrKa
Ilenl{cxolEo jegruarvr pemelbeM oAnfrlrrr{ o npu6arrirrby HefloKperrrocrrz u Aararby Ha
xopuurherre I{cre Anotequ I{ nocraBJba Harlpr oBor pemerba lpagcr<onr nehy rpa4a r{a.rxa ua
pa3Marpillre u yrnp$NBarbe [peAJrora 3a Cr1-umrrany rpala r{a.tca.

IIEJIHT{K
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                             OБЈЕКАТ БР. 1 на к.п.бр. 802 КО Чачак, у коме се налази пословни простор који се прибавља у јавну својину 
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