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С А Д Р Ж А Ј 

 
 

 

 

 

1. Одлука о задуживању општине Чајетина; 

2. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној 

својини '' MAYUR'' ДОО Суботица из Суботице; 

3. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној 

својини  Лазаревић Душану из Златибора; 

4. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној 

својини Божић Тијани из Лознице и Новаковић 

Милка из Новог сада; 

5. Решење о отуђењу грађевинског  земљишта у јавној 

својини Коларевић Мирославу из Златибора, 

6. Одлука о расписивању јавног огласа за отуђење 

грађевинског земљишта ; 
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На  основу члана 33. и 36. став 3. Закона о јавном дугу ( ''Службени  гласник РС'',  

број 61/2005 , 107/ 2009 и 78/2011 ), члана 32. тачка 15. Закона о локалној самоуправи             

( ''Службени гласник РС'' број 129/2007 ) и члана 4о.тачка 16. Статута општине 

Чајетина ( ''Службени лист општине Чајетина'', број  7/2008) , Скупштина општине 

Чајетина на седници  одржаној  20.фебруара2014.године , доноси 

 

 

 

 ОДЛУКУ  О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
 

 

Члан 1. 

 

 

 Општина Чајетина ће се дугорочно задужити  код домаћих или иностраних 

поверилаца –пословних банака  на износ од 750.000.000,00 динара  , за финансирање 

капиталних инвестиционих  расхода  у складу са буџетом за 2014.годину.  

 Задуживање из става 1. овог члана врши се на основу добијене сагласности  

Министарства финансија – Управа за јавни дуг , број  401-147/2014-001 од 

23.јануара2014.године. 

 

Члан 2. 

 

 

 Средства из члана 1. ове одлуке , намењена су за финансирање  капиталних 

инвестиционих радова-изградња гондоле на Златибору. 

 

 

Члан 3. 

 

 У циљу спровођења ове одлуке  , овлашћује се председник општине , да у складу 

са Законом о јавним набавкама, покрене поступак јавне набавке за финансијске услуге 

и образује Комисију за јавну набавку, која ће спровести поступак набавке средстава из 

члана 1. ове одлуке, у складу са законом. 

 

 

Члан 4. 

 

 Овлашћује  се  председник општине  да закључи Уговор о задуживању са 

најповољнијим повериоцем-пословном банком, након  спроведеног поступка јавних 

набавки и извештаја Комисије  за  јавне набавке. 
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Члан 5. 

 

 Контролу наменског располагања средствима из члана 1. ове одлуке вршиће 

председник општине и Одсек за финансије Општинске управе. 

 

 

 

Члан 6. 

 

 Ступањем на снагу ове одлуке ставља се ван снаге Одлука о задуживању 

општине Чајетина  ( ''Службени лист општине Чајетина '', број 2/2013 ).  

 

 

Члан 7. 

 

 

Ова одлука ступа осмог дана од дана објављивања у '' Службеном листу 

општине Чајетина''. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 02-24/2014-01 од 20.фебруара2014.године 

 

 

 

 

         ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине општине, 

Милоје Рајовић 
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   Број: 463-15 /2014-02   

 

 Поступајући по предлогу Комисије за давање у закуп грађевинског земљишта у 

поступку отуђења грађевинског земљишта у јавној својини , а на основу члана 97. став 

4. и 7. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009-

исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013- одлука 

УС и 98/2013 – одлука УС - у даљем тексту: Закон), члана 11. Одлуке о отуђењу и 

давању у закуп грађевинског земљишта ("Службени лист општине Чајетина", 

бр.7/2010) и члана 40. Статута општине Чајетина (''Службени лист општине Чајетина'', 

бр.7/2008), Скупштина општине Чајетина, на седници одржаној 20.фебруара2014. 

године, доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

 1. DОО „МАYUR“ Subotica из Суботице, ул. Едвина Здовца 4, ОТУЂУЈЕ 

СЕграђевинско земљиште у јавној својини након спроведеног поступка прикупљања 

понуда јавним огласом, ради изградње објекта према условима из Плана генералне 

регулације насељеног места Чајетина (седиште општине) са насељеним местом 

Златибор – прва фаза („Сл.лист општине Чајетина“, бр.2/2012),  и то: 

        - кат.парцела број 4577/721 КО Чајетина, у површини од 550 м2, за износ од   

          13.219.000,00 динара (словима: тринаест милиона двеста деветнаест хиљада 

динара). 

 2. Поводом овог решења DОО „МАYUR“ Subotica из Суботице ће са општином 

Чајетина закључити уговор о отуђењу грађевинског земљишта у року од 30 дана од 

коначности решења, а у противном, ако у том року не приступи да уговор закључи, 

сматраће се да је одустало од захтева да му се наведено земљиште отуђи и ово решење 

ће се поништити. 

 3. Уговор о отуђењу грађевинског земљишта оверава се у Суду, а трошкови 

овере падају на терет именованог лица. 

 4. О извршењу овог решења стараће се Општинска управа Чајетина. 

 5. Ово решење је коначно у управном поступку. 

 

     О б р а з л о ж е њ е 

 

 Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта, по спроведеном поступку  

отуђења грађевинског земљишта у јавној својини, доставила је Скупштини општине 

Чајетина предлог за отуђење грађевинског земљишта ближе описаног у тачки 1. овог 

решења,  ради изградње објекта у складу са условима из јавног огласа. 

Поступајући по поднетом предлогу, утврђено је следеће: 

 - да је на основу одлуке Скупштине општине Чајетина и то број 02-127/2013-01 

од 28. новембра 2013. године и одлуке Скупштине општине Чајетина број 02-141/2013-

01 од 26. децембра 2013. године, Општина Чајетина расписала јавни оглас за отуђење 

грађевинског земљишта у листу '' Вечерње Новости '', који је објављен 4. јануара 2014. 

године, 
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 - да је предмет огласа била и кат.парцела број 4577/721 КО Чајетина, која иначе 

представља грађевинско земљиште у јавној својини, чији је власник општина Чајетина, 

са почетном ценом за отуђење од 13.200.000,00 динара, 

 -  да је Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта дана 10.02.2014. 

године, спровела поступак јавног отварања приспелих понуда јавним огласом, утврдила 

резултате  и истовремено у складу са Законом и Одлуком о отуђењу и давању у закуп 

грађевинског земљишта утврдила предлог за отуђење грађевинског земљишта 

најповољнијем понуђачу DОО „МАYUR“ Subotica из Суботице, са понуђеним износом 

од 13.219.000,00 од динара. 

Према члану 96.ст.6. Закона, грађевинско земљиште у јавној својини се може 

отуђити или дати у закуп лицу које понуди највећу цену или највиши износ закупнине 

за то земљиште, о чему се, по члану 97. у року од 30 дана од дана коначности решења 

којим се грађевинско земљиште отуђује или даје у закуп, закључује уговор између 

јединице локалне самоуправе и лица коме се земљиште отуђује или даје у закуп.  

 Имајући у виду напред изнето, Скупштина општине Чајетина, као надлежни 

орган за доношење решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини, по 

предлогу комисије је одлучила  као у изреци решења. 

  

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се 

покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 3о 

дана од дана достављања овог решења. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 463-15  /2014-02 од20.фебруара2014. године 

 

 

 

         ПРЕДСЕДНИК 

              Скупштинеопштине,  

         Милоје Рајовић 

 

 

 

ДОСТАВИТИ: 

1. DОО „МАYUR“ Subotica, 

2. О.Ј.П-у Чајетина. 

3. Општинској управи Чајетина, 

ради закључења уговора о отуђењу земљишта.     

4. Два примерка по правоснажности  

 Пореској   управи Чајетина.  

5. Архиви. 
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Број: 463-16 /2014-02   

 

 Поступајући по предлогу Комисије за давање у закуп грађевинског земљишта у 

поступку отуђења грађевинског земљишта у јавној својини , а на основу члана 97. став 

4. и 7. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009-

исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013- одлука 

УС и 98/2013 – одлука УС - у даљем тексту: Закон), члана 11. Одлуке о отуђењу и 

давању у закуп грађевинског земљишта ("Службени лист општине Чајетина", 

бр.7/2010) и члана 40. Статута општине Чајетина (''Службени лист општине Чајетина'', 

бр.7/2008), Скупштина општине Чајетина, на седници одржаној 20.фебруара 2014. 

године, доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

 1. Душану Лазаревићу из Златибора, насеље Потоци бб, ОТУЂУЈЕ 

СЕграђевинско земљиште у јавној својини након спроведеног поступка прикупљања 

понуда јавним огласом, ради изградње објекта према условима из Плана генералне 

регулације насељеног места Чајетина (седиште општине) са насељеним местом 

Златибор – прва фаза („Сл.лист општине Чајетина“, бр.2/2012),  и то: 

        - кат.парцела број 4576/5 КО Чајетина, у површини од 543 м2, за износ од   

        14.350.000,00 динара (словима: четрнаест милиона триста педесет хиљада динара). 

 2. Поводом овог решења Душан Лазаревић ће са општином Чајетина закључити 

уговор о отуђењу грађевинског земљишта у року од 30 дана од коначности решења, а у 

противном, ако у том року не приступи да уговор закључи, сматраће се да је одустало 

од захтева да му се наведено земљиште отуђи и ово решење ће се поништити. 

 3. Уговор о отуђењу грађевинског земљишта оверава се у Суду, а трошкови 

овере падају на терет именованог лица. 

 4. О извршењу овог решења стараће се Општинска управа Чајетина. 

 5. Ово решење је коначно у управном поступку. 

 

     О б р а з л о ж е њ е 

 

 Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта, по спроведеном поступку  

отуђења грађевинског земљишта у јавној својини, доставила је Скупштини општине 

Чајетина предлог за отуђење грађевинског земљишта ближе описаног у тачки 1. овог 

решења,  ради изградње објекта у складу са условима из јавног огласа. 

Поступајући по поднетом предлогу, утврђено је следеће: 

 - да је на основу одлуке Скупштине општине Чајетина и то број 02-127/2013-01 

од 28. новембра 2013. године и одлуке Скупштине општине Чајетина број 02-141/2013-

01 од 26. децембра 2013. године, Општина Чајетина расписала јавни оглас за отуђење 

грађевинског земљишта у листу '' Вечерње Новости '', који је објављен 4. јануара 2014. 

године, 

 - да је предмет огласа била и кат.парцела број 4576/5 КО Чајетина, која иначе 

представља грађевинско земљиште у јавној својини, чији је власник општина Чајетина, 

са почетном ценом за отуђење од 13.032.000,00 динара, 
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 - да је Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта дана 10.02.2014. 

године, спровела поступак јавног отварања приспелих понуда јавним огласом, утврдила 

резултате  и истовремено у складу са Законом и Одлуком о отуђењу и давању у закуп 

грађевинског земљишта утврдила предлог за отуђење грађевинског земљишта 

најповољнијем понуђачу Душану Лазаревићу са понуђеним износом од 14.350.000,00 

динара. 

Према члану 96.ст.6. Закона, грађевинско земљиште у јавној својини се може 

отуђити или дати у закуп лицу које понуди највећу цену или највиши износ закупнине 

за то земљиште, о чему се, по члану 97. у року од 30 дана од дана коначности решења 

којим се грађевинско земљиште отуђује или даје у закуп, закључује уговор између 

јединице локалне самоуправе и лица коме се земљиште отуђује или даје у закуп.  

 Имајући у виду напред изнето, Скупштина општине Чајетина, као надлежни 

орган за доношење решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини, по 

предлогу комисије је одлучила  као у изреци решења. 

  

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се 

покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 3о 

дана од дана достављања овог решења. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 463-16 /2014-02 од20.фебруара2014. године 

 

 

 

         ПРЕДСЕДНИК 

            Скупштине општине,  

         МилојеРајовић 

 

 

 

ДОСТАВИТИ: 

1. Душану Лазаревићу. 

2. О.Ј.П-у Чајетина. 

3. Општинској управи Чајетина, 

ради закључења уговора о отуђењу земљишта.     

4. Два примерка по правоснажности  

 Пореској   управи Чајетина.  

5. Архиви. 
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         Број: 463-17  /2014-02   

 

Поступајући по предлогу Комисије за давање у закуп грађевинског земљишта у 

поступку отуђења грађевинског земљишта у јавној својини , а на основу члана 97. став 

4. и 7. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009-

исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013- одлука 

УС и 98/2013 – одлука УС - у даљем тексту: Закон), члана 11. Одлуке о отуђењу и 

давању у закуп грађевинског земљишта ("Службени лист општине Чајетина", 

бр.7/2010) и члана 40. Статута општине Чајетина (''Службени лист општине Чајетина'', 

бр.7/2008), Скупштина општине Чајетина, на седници одржаној20.фебруара2014. 

године, доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

 1. Тијани Божић из Лознице, Булевар Доситеја Обрадовића 52 и Милку 

Новаковићу из Новог Сада, Пастерова 24/6/29, ОТУЂУЈЕ СЕграђевинско земљиште у 

јавној својини након спроведеног поступка прикупљања понуда јавним огласом, ради 

изградње објекта према условима из Плана генералне регулације насељеног места 

Чајетина (седиште општине) са насељеним местом Златибор – прва фаза („Сл.лист 

општине Чајетина“, бр.2/2012),  и то: 

        - кат.парцела број 4576/6 КО Чајетина, у површини од 449 м2, за износ од   

10.850.000,00 динара (словима: десет милиона осамсто педесет хиљада динара). 

 2. Поводом овог решења именована лица ће са општином Чајетина закључити 

уговор о отуђењу грађевинског земљишта у року од 30 дана од коначности решења, а у 

противном, ако у том року не приступе да уговор закључе, сматраће се да су одустала 

од захтева да им се наведено земљиште отуђи и ово решење ће се поништити. 

 3. Уговор о отуђењу грађевинског земљишта оверава се у Суду, а трошкови 

овере падају на терет именованог лица. 

 4. О извршењу овог решења стараће се Општинска управа Чајетина. 

 5. Ово решење је коначно у управном поступку. 

 

     О б р а з л о ж е њ е 

 

Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта, по спроведеном поступку  

отуђења грађевинског земљишта у јавној својини, доставила је Скупштини општине 

Чајетина предлог за отуђење грађевинског земљишта ближе описаног у тачки 1. овог 

решења,  ради изградње објекта у складу са условима из јавног огласа. 

Поступајући по поднетом предлогу, утврђено је следеће: 

 - да је на основу одлуке Скупштине општине Чајетина и то број 02-127/2013-01 

од 28. новембра 2013. године и одлуке Скупштине општине Чајетина број 02-141/2013-

01 од 26. децембра 2013. године, Општина Чајетина расписала јавни оглас за отуђење 

грађевинског земљишта у листу '' Вечерње Новости '', који је објављен 4. јануара 2014. 

године, 
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 - да је кат.парцела број 4576/6 КО Чајетина, која иначе представља грађевинско 

земљиште у јавној својини, чији је власник општина Чајетина, била предмет јавног 

огласа и да је почетна цена за отуђење била 10.776.000,00 динара, 

- да је Комисија за давање у закуп грађевинског земљишта дана 10.02.2014. 

године, спровела поступак јавног отварања приспелих понуда јавним огласом, утврдила 

резултате  и истовремено у складу са Законом и Одлуком о отуђењу и давању у закуп 

грађевинског земљишта утврдила предлог за отуђење грађевинског земљишта 

најповољнијем понуђачу, Тијани Божић и Милку Новаковићу, са заједнички  

понуђеним износом накнаде од 10.850.000,00 динара. 

Према члану 96.ст.6. Закона, грађевинско земљиште у јавној својини се може 

отуђити или дати у закуп лицу које понуди највећу цену или највиши износ закупнине 

за то земљиште, о чему се, по члану 97. у року од 30 дана од дана коначности решења 

којим се грађевинско земљиште отуђује или даје у закуп, закључује уговор између 

јединице локалне самоуправе и лица коме се земљиште отуђује или даје у закуп.  

 Имајући у виду напред изнето, Скупштина општине Чајетина, као надлежни 

орган за доношење решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини, по 

предлогу комисије је одлучила  као у изреци решења. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се 

покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 3о 

дана од дана достављања овог решења. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 463-17 /2014-02 од20.фебруара2014. године 

 

 

 

         ПРЕДСЕДНИК 

              Скупштине општине,  

        МилојеРајовић 

 

 

 

ДОСТАВИТИ: 

1. Понуђачима по примерак. 

2. О.Ј.П-у Чајетина. 

3. Општинској управи Чајетина, 

ради закључења уговора о отуђењу земљишта.     

4. Два примерка по правоснажности  

 Пореској   управи Чајетина.  

5. Архиви. 

 

 

 

 

 



'' Службени лист општине Чајетина'',  број3/201421.фебруара 2014 . године 

 

 

 

5 

 
Број: 463-12/2014-02 

 

 Наосновучлана 97. став 4. и 7. Закона о планирању и изградњи 

(''Службенигласник РС'', бр. 72/2009 и 81/2009-испр., 64/2010 - одлука УС, 24/201 и 

121/2012 - у даљемтексту: Закон), члана 22.ст.2. Одлуке о отуђењу и давању у 

закупграђевинскогземљишта („Сл.листопштинеЧајетина“, бр.7/10) и члана 40. 

СтатутаопштинеЧајетина (''СлужбенилистопштинеЧајетина'', бр. 7/08), 

СкупштинаопштинеЧајетина, наседнициодржаној20.фебруара 2014. године, доноси 

    

            Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

1. МирославуКоларевићуизЗлатибора, ул. ЈованкеЈефтановић 5, ОТУЂУЈЕ СЕ 

грађевинскоземљиште у јавнојсвојининепосредномпогодбом, 

радиисправкеграницасуседнихкатастарскихпарцела у 

складусапројектомпрепарцелације, у КО Чајетина, и то:  

           - деокатастарскепарцелеброј 4577/525, површине 70м2, у 

оквируаналитичкогеодетскихтачака 1, 2, 17 и 18, 

којисеприпајановоформиранојграђевинскојпарцелибр. 1, 

паћетановоформиранапарцелаиматиповршинуод 2.498 м2, 

      све заукупан износнакнаде од 2.030.000,оо динара (словима: два милиона тридесет 

хиљада динара). 

        2.Поводомовогрешењазакључићесеуговор о 

отуђењуграђевинскогземљиштачијемјезакључењусаопштиномЧајетинаподносиоцзахте

вадужандаприступи у рокуод 30 данаодконачностирешења. У противном, 

сматраћеседајеодустаоодзахтевадамусенаведеноземљиштеотуђи и 

оворешењећесепоништити. 

        3.Уговор о отуђењуграђевинскогземљиштаоверавасе у Суду, а 

трошковиоверепадајунатеретовдеподносиоцазахтева. 

4.  О извршењуовогрешењастараћесеОпштинскауправаЧајетина. 

5.Оворешењејеконачно у управномпоступку. 

 

    О б р а з л о ж е њ е 

 

 ИменованисеобратиоСкупштиниопштинеЧајетиназахтевомзаотуђењеграђевинск

огземљиштаближеописаног у изрециовогрешења, непосредномпогодбом, а 

радиисправкеграницасуседнихкатастарскихпарцеланаосновупројектапрепарцелацијекој

иједостављенуззахтев.  

 У поступкупоподнетомзахтеву, утврђенојеследеће: 

 - 

дајеподносилацзахтевавласникграђевинскогземљиштаозначеногкаокатастарскапарцела

број 4577/198 КО Чајетина, површине 2.428 м2, 

 - дајеопштинаЧајетинавласниксуседногграђевинскогземљишта у јавнојсвојини, 

катастарскепарцелеброј 4577/525 КО Чајетина,  

 - дајеназахтевовдеподносиоца, 

потврђенимпројектомпрепарцелацијенаведенихкатастарскихпарцела, број 350-20/2014-
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03 од 14. фебруара 2014.године, урађеним у 

складусаПланомгенералнерегулацијенасељеногместаЧајетина (седиштеопштине) 

санасељенимместомЗлатибор – првафаза („Сл.листопштинеЧајетина“, бр.2/2012), 

формиранаједнакатастарскапарцелакојаиспуњаваусловеграђевинскепарцелепоосновуто

гпројекта, такоштојекат.парцелиподносиоцазахтеваприпојенограђевинскоземљиште у 

јавнојсвојини, ближеописано у тачки 1. овогрешења, у површиниод 70 м2, 

пановоформиранаграђевинскапарцелапоприпајањусадаима 2.498м2, 

 - дасепочлану 96 Законаграђевинскоземљиште у 

јавнојсвојиниотуђујепотржишнимусловима, у складусазаконом, а у везисатимје у 

овомслучајутржишнавредностграђевинскогземљиштакојесеотуђујеутврђенанаосновупр

ибављеногизвештајаодПорескеуправе-Експозитура у Чајетини, број 464-08-23/2014 од 

14. фебруара 2014.године, премакомјетоземљиштепроцењенодавреди 29.000,оо 

динарапометруквадратном, штозаотуђенуповршинуод 70 м2 дајеизносод 2.030.000,оо 

динара. 

 Премачлану 68.ст.6.Закона, 

потврђенипројекатпрепарцелацијепредстављаосновзаотуђењеилидавањеграђевинскогзе

мљишта у закупнепосредномпогодбом и закључењеуговораизчлана 97. Закона, паје у 

везисатим, а наосновучлана 96.ст.10.т.3. Закона, одлученокао у 

диспозитивуовогрешења.   

 

     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 463-12/2014-02 од20.фебруара2014.године 

 

       ПРЕДСЕДНИК 

      Скупштинеопштине,   

    МилојеРајовић 

  

 

  

Доставити:        

1. Подносиоцузахтева.      

2. ДвапримеркаОпштинскојуправиЧајетина, 

3. О.Ј.П-у Чајетина.      

4. ДвапримеркапоправоснажностиПорескојуправиЧајетина. 

5.Архиви СО-е. 

 

 

 

 

 

 

 

 



'' Службени лист општине Чајетина'',  број3/201421.фебруара 2014 . године 

 

 

 

 

 

6 

 
Наосновучлана96. ст. 1  и  97. Закона о планирању и изградњи ('' Службени 

гласник РС'' ,  бр.72/09, 81/09-исправка,  64/10-УС и 24/11 ), члана8. Одлуке  о  отуђењу 

и давању у закупграђевинскогземљишта  ( '' СлужбенилистопштинеЧајетина'',  број 

7/10), Скупштина општине Чајетина , на седници одржаној 20.фебруара2014.године,  

донела је  

 

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ 

Ј А В Н О Г     О Г Л А С А 
ЗА  ОТУЂЕЊЕ   ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА                                                                            

 

I 

 
ПРЕДМЕТ ОГЛАСА  

 

Расписује се јавни оглас за отуђење грађевинског  земљишта  и то следеће 

катастарске  парцеле  у насељеном местуМачкат. 

 

 

кп.бр. 774/13  КО Мачкат, у површиниод1601  м
2 
, 

 

     II 
 

НАМЕНА ПАРЦЕЛА 

 
 На парцели    која је   предмет овог огласа   градиће сеобјекат  према 

правилима из Просторног плана  општине Чајетина („Службени лист општине 

Чајетина“ број 10/10 ). 

 Рок за привођење земљишта намени  ове локације  је 3 (три) године од дана 

закључења уговора о отуђењу. 

 

                                                                III 

 

СТЕПЕН УРЕЂЕНОСТИ  ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
 Кат. парцела  број 774 /13 КО Мачкат  се дајe као неуређено грађевинско 

земљиште  са обавезом  будућег инвеститора да о свом трошку изврши одређене радове 

на уређивању тог земљишта и да са надлежним предузећима уговори и плати трошкове 

инфраструктуре и одговарајуће прикључке на инфраструктуру. 
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  Накнадазауређивањеграђевинскогземљиштаћебитирегулисананакнадно, 

новимуговором  

ускладусаважећомодлукомСкупштинеопштинеЧајетинакојарегулишетуматерију. 

 Уколико се овој  од парцели  која  је предмет огласа појаве подземне инсталације 

(вода, канализација......) и оне буду сметња за изградњу објекта,Општина ће бити у 

обавези  да исте измести о свом трошку у свему према условима  надлежног предузећа 

које управља тим мрежама. 

 

 
IV ПОЧЕТНА ЦЕНА  

 

кп. број  774/13 КО  Мачкат ,   у површини од  1601 м
2
…...............768.480,00  дин 

 

V 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА  

 
 Лице које је у складу са  расписаним јавним огласом прибавило грађевинско 

земљиште  у својину моженакнадуплатитинаследећиначин: 

- у целости на дан закључења уговора о  отуђењу чиме стичу право 

на  попуст од  20%  на утврђену цену из решења о отуђењу, 

- у ратама и то : прва рата у износу од 3о % од утврђене цене на 

дан закључења уговора а остатак у 6 ( шест ) месечних рата, које ће 

се усклађивати са индексом раста цена ( раст цена на мало, 

потрошачке цене или други показатељ раста цена ) који објављује 

Републички завод за статистику. 

 

VI 
 

ОПШТИ УСЛОВИ ОГЛАСА 

 

 
 ОгласћеспровестиКомисијаименованарешењемСкупштинеопштинеЧајетина, по 

поступку прикупљања затворених  понуда јавним  огласом   који ће  бити објављен у 

дневном листу “Вечерње Новости” . 

 Оглас ће бити  отворен  30  дана од дана објављивања. 

 Остале опште услове огласа утврдиће Општинска управа  у складу са одредбама 

Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број:02- 25/2014-01 од20.фебруара2014.године 
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   ПРЕДСЕДНИК 
Скупштинеопштине, 

МилојеРајовић 

 

 

 


