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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 3. 

став 4. 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), члана 54. став 1. тачка 20) Статута града Чачка 

(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019), члана 4. став 3. и члана 8. став 2. 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 ____ 2023. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о отуђењу из јавне својине дела објекта ознаке 1 

 на кат. парцели бр. 933 КО Чачак  
        

 I ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине града Чачка непосредном погодбом део објекта 

ознаке 1 и земљиште под делом објекта, на кат. парцели бр. 933 КО Чачак који је у јавној 

својини града Чачка, у уделу 15/60, по праву прече куповине сувласнику предметног 

објекта DRUŠTVU SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET 

I USLUGE MOKA ČAČAK (МОКА). 

 

 II Обавезује се овлашћени представник МOKE, да у року од 60 дана од дана 

доношења овог решења приступи закључењу уговора о отуђењу из јавне својине дела 

објекта ознаке 1 и земљишта под делом објекта, на кат. парцели бр. 933 КО Чачак, који је у 

јавној својини града Чачка, са Градоначелником града Чачка, као и да уплати обрачунату 

цену у укупном износу од 127.129 евра у динарској противвредности по средњем курсу 

НБС на дан исплате (тржишна вредност дела пословне зграде 81.953 евра – 286,80 евра/m2, 

тржишна вредност дела земљишта под зградом 45.176 евра – 474,29 евра/m2 ), на рачун – 

840-811141-843-19 Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова, Позив на 

број   97  93 034.     

 

 III Уговор о отуђењу из јавне својине непокретности из тачке I овог решења, којим 

ће се ближе уредити међусобна права и обавезе уговорних страна, закључиће се по 

претходно прибављеној сагласности Градског правобранилаштва. 

 

 IV Уколико купац предметног дела објекта у јавној својини Града не приступи 

закључењу уговора у року од шездесет дана од дана доношења овог решења, Градска 

управа за урбанизам дужна је да покрене поступак за стављање истог ван снаге пред 

надлежним органом.  

 

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

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: _________________ 

    ________2023. 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 иницијативу бр. 463-90/2022-IV-2-07 од 22.11.2022.год. за отуђење из 

јавне својине дела објекта ознаке 1 на к.п. бр. 933 КО Чачак, уз образложење да је објекат 

нефункционалан и није подобан за обављање делатности органа Града и од Града 

основаних предузећа и установа, већ да је циљ развргнуће сувласничке заједнице на 

земљишту, на коме је Град већински власник. 

 Градска управа за урбанизам прибавила је по службеној дужности податке катастра 

непокретности, Информацију о локацији бр. 958-1006/2022-IV-2-01 од 14.11.2022.год.,  

Налаз и мишљење вештака грађевинске струке о тржишној вредности непокретности које 

су предмет отуђења од 9.12.2022.год., који је исправљен Налазом и мишљењем од 

22.12.2022.год. и Скицу деобе к.п. бр. 933 КО Чачак од 18.01.2023.год., израђену од 

вештака геодетске струке Србољуба Марковића, како би утврдила на који начин ће се 

предметна кат. парцела користити након отуђења дела објекта и колики ће удео у 

предметној кат. парцели имати Град, а колики МОКА након предметног отуђења. Ова 

управа је такође, по службеној дужности издала и Сагласност на предложени пројекат 

парцелације бр. 952-6/2023-IV-2 од 27.01.2023.год., који ће бити израђен након отуђења 

дела објекта и припадајућег земљишта, на основу уговора којим ће се поред отуђења дела 

објекта уредити и начин коришћења к. п. бр. 933 КО Чачак и дати међусобне сагласности 

непоходне за спровођење пројекта парцелације.. 

 Градско веће града Чачка донело је Решење о приступању отуђењу из јавне својине 

дела објекта ознаке 1 на кат. парцели бр. 933 КО Чачак бр. 06-20/2023-III од 10.02.2023.год. 

и том приликом именовала Комисију за отуђење непокретности из јавне својине града 

Чачка, која је спровела поступак у складу са Уредбом 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, Законом о јавној својини, Одлуком о 

прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка и другим 

прописима. 

 Чланом 29 став 4 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) 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 3 став 2, 3 и 4 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) прописано је да се 

непокретности у јавној својини могу отуђити из јавне својине непосредном погодбом, али 

не испод, од стране надлежног органа процењене тржишне вредности непокретности, ако у 

конкретном случају то представља једино могуће решење, уз посебно образложење разлога 

оправданости и целисходности отуђења и разлога због којих се отуђење не би могло 

реализовати јавним надметањем, односно прикупљањем писмених понуда, да пошто 

надлежни орган донесе акт да се непокретност прибави у јавну својину, односно отуђи из 

јавне својине непосредном погодбом, формира комисију која по окончаном поступку 

непосредне погодбе записник са одговарајућим предлогом доставља надлежном органу, 

као и да одлуку о предлогу комисије из става 3. овог члана у погледу прибављања 

непокретности у јавну својину, односно отуђења непокретности из јавне својине, након 

спроведеног поступка непосредне погодбе, доноси надлежни орган.  



 Чланом 54. став 1. тачка 20) Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 

6/2019), чланом 4. став 3. и чланом 8. став 2. Одлуке о прибављању, располагању и 

управљању стварима у јавној својини града чачка ("Сл. лист града Чачка", бр. 14/2018 и 

8/2019), прописано је да Скупштина града Чачка одлучује о прибављању и располагању 

односно о отуђењу непокретности у јавној својини Града, осим у случајевима у којима 

одлучује Градско веће града Чачка.  

 Чланом 5 Закона о промету непокретности ("Сл. гласник РС", бр. 93/2014, 121/2014 

и 6/2015) прописано је да је сувласник непокретности који намерава да прода свој 

сувласнички део дужан да га претходно понуди на продају осталим сувласницима. 

 

 Комисија је извршила увид у списе предмета бр. 463-90/2022-IV-2-07 и том приком 

констатовала следеће: 

 

- Увидом у податке катастра непокретности утврђено је да се објекат ознаке 1 

укупне површине у основи 381m2, на коме је Град Чачак уписан у уделу 15/60, а МОКА на 

уделу од 45/60, налази на к.п. бр. 933 КО Чачак укупне површине 1225m2, на којој је Град 

Чачак уписан у уделу 773/1225, а МОКА на уделу 452/1225. 

- Увидом у налаз и мишљење вештака грађевинске струке утврђено је да је 

предметна зграда спратности По+П+2, укупне бруто површине 1143m2, да је удео који 

Град отуђује 285,75m2 и да је тржишна вредност тог удела 81,953 евра (286,80 евра/m2), да 

је површина грађевинског земљишта под објектом које је предмет отуђења 95,25m2, и да је 

тржишна вредност тог удела 45.176 евра (474,29 евра/m2), применом методе обрачуна из 

члана 15 став 4 Одлуке о грађевинском земљишту („Сл.лист града Чачка“ бр. 5/2016, 

8/2019 и 27/2021). 

- Увидом у информацију о локацији утврђено је да се предметна кат. парцела налази 

у обухвату Плана генералне регулације „Центар“ у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр. 

15/2014 и 27/2018) и да се према наведеном плану налази у саставу урбанистичке целине 

становање високе густине, што подразумева изградњу вишепородичних објеката, објеката 

пословања, производње, али и објеката јавне намене – образовање, наука, здравство, 

култура, спорт и рекреација и да је минимална површина грађевинске парцеле 5 ари за 

стамбени и стамбено – пословни објекат, а 3 ара за пословни објекат. 

   

 Обзиром да Град Чачк има намеру да изврши парцелацију кат. парцеле 933 КО 

Чачак и постане носилац права јавне својине у уделу 1/1 на новоформираној грађевинској 

парцели, на који начин ће безусловно са њом моћи да располаже на законом прописан 

начин, у овом поступку је утврђено да је могућа парцелација у складу са планским актом и 

да ће удео Града након продаје дела овог објекта на кат. парцели бити 678/1225, а удео 

МОКЕ 547/1225, што представља површину довољну да се од к.п. бр. 933 КО Чачак 

направе две грађевинске парцеле, од којих једна изграђена у својини МОКЕ, а друга 

неизграђена у јавној својини Града. 

 Пре покретања поступка јавног надметања за отуђење дела објекта на предметној 

кат. парцели, Град је у складу са горе наведеним Законом о промету непокретности, био у 

обавези да сувласнику непокретности понуди удео, по праву прече куповине.   

 Како се сувласник предметних непокретности прихватио свог права прече 

куповине непокретности, отуђење непосредном погодбом представља једино могуће 

решење, па није било услова за отуђење истих путем поступка јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда. 

 Комисија је утврдила је да је иницијатива за отуђење удела у непокретностима 

уредна, потпуна и поднета од стране овлашћеног лица, као и да су испуњени прописани 

услови за отуђење непосредном погодбом путем права прече куповине и сходно томе 
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 објекат ознаке 1 на к.п. бр. 933 КО Чачак, чији део је предмет откупа 
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