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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА

Година: XI
Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара.

БРОЈ 2
Службени лист Општине Чајетина,
Број 2/2016

Чајетина, 04.марта 2016 . године
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САДРЖАЈ
1. Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским
планом за 2016. годину Библиотеке
''Љубиша Р. Ђенић'' из
Чајетине;
2. Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским
планом за 2016.годину Центра за социјални рад Чајетина;
3. Решење о давању сагласности на Програм мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
општине Чајетина са финансијским планом за 2016.годину;
4. Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским
планом за 2016. годину ЈП '' GOLD GONDOLA ZLATIBOR’’
из
Чајетине;
5. Решење о отуђењу грађевинског земљишта путем јавног огласа
Друштву за грађевинарство и инжењеринг ''COSTRUZIONE '' д.о.о
Београд;
6. Решење о отуђењу грађевинског земљишта путем јавног огласа
''ТЕИКОМУ'' д.о.о из Београда;
7. Решење о отуђењу грађевинског земљишта путем јавног огласа
Миланку Марићу из Златибора;
8. Решење о отуђењу грађевинског земљишта путем јавног огласа
Српској православној цркви Епархије Жичкој, црквена општина
Златиборска;
9. Решење о отуђењу грађевинског земљишта путем јавног огласа
Предузећу за производњу промет и услуге ''Унипром Јовановић''
д.о.о Параћин;
10. Решење о отуђењу грађевинског земљишта путем јавног огласа
Слободану Ђурићу из Ужица и Скоко Александру из Београда;
11. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини
непосредном погодбом Александру Арсићу из Земуна;
12. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини
непосредном погодбом Милојку Бацетићу из Златибора ;
13. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини
непосредном погодбом Д.О.О ''Тријумф Плус'' из Чајетине ;
14. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини
непосредном погодбом Снежани Кутлешић из Чајетине ;
15. Решење о измени решења о отуђењу грађевинског земљишта Сави
Марићу из Мачката;
16. Одлука о признавању трошкова измештања канализације и изградње
улице на Златибору инвеститору ''Калман'' д.о.о. Београд;
17. Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину
постављања привремених монтажних и других покретних објеката
на јавним површинама;
18. Одлука о допуни Одлуке о могућности озакоњења комерцијалних и
стамбено пословних објеката намењених тржишту;
19. Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за
уређивање грађевинског земљишта;
20. Одлука о допуни Одлуке о облику и начину плаћања комуналних
услуга на територији општине Чајетина;
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21. Одлука о измени одлуке о признавању вишка изведених радова на
асфалтирању улице у насељу Потоци на Златибору;
22. Одлука о ослобађању од плаћања доприноса за уређивање
грађевинског земљишта;
23. Одлука о прибављању у јавну својину Спортског центра ''ВаиТаи'''на Златибору.
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На основу члана 19. Статута општине Чајетина ( ''Службени лист
општине Чајетина'' број 7/2008), Скупштина општине Чајетина , на седници
одржаној 03.марта 2016.године, донела је

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ за 2016.годину БИБЛИОТЕКЕ
''ЉУБИША Р. ЂЕНИЋ'' ИЗ ЧАЈЕТИНЕ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и финансијски план за
2016.годину Библиотеке ''Љубиша Р. Ђенић'' из Чајетине , који је усвојен на
седници Управног одбора ове установе одржаној 5.јануара 2016 . године
под бројем 2/2016 .

II
Саставни део овог решења је Програм рада и финансијски план за
2016.годину Библиотеке ''Љубиша Р. Ђенић'' из Чајетина

III

Решење доставити: Библиотека ''Љубиша Р. Ђенић'' из Чајетина,
рачуноводству Општинске управе и архиви Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-23/2016-01 од 03.марта 2016.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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На основу члана 19. Статута општине Чајетина ( ''Службени лист
општине Чајетина'' број 7/2008), Скупштина општине Чајетина , на седници
одржаној 03.марта 2016.године, донела је

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2016.ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ЧАЈЕТИНЕ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и финансијски план за
2016.годину Центра за социјални рад Чајетине , који је усвојен на седници
Управног одбора ове установе одржаној 1.фебруара 2016 . године под
бројем 551-04 .

II
Саставни део овог решења је Програм рада и финансијски план за
2016.годину Центра за социјални рад из Чајетина .

III

Решење доставити: Центар за социјални рад
из
рачуноводству Општинске управе и архиви Скупштине општине.

Чајетина,

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-24/2016-01 од 03.марта 2016.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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На основу члана 19. Статута општине Чајетина ( ''Службени лист
општине Чајетина'' број 7/2008), Скупштина општине Чајетина , на седници
одржаној 03.марта 2016.године, донела је

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ МЕРА
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2016.ГОДИНУ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина са
финансијским планом за 2016.годину који је урађен од стране '' Златиборског
ЕКО АГРАРА'' Чајетина и на који је претходну сагласност дало Министарство
пољопривреде и заштите животне средине по решењу број 320-00-00419/201609 од 28.01. 2016 .године.

II

Решење доставити: '' Златиборском ЕКО АГРАРУ'' Чајетина , и архиви
Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-25/2016-01 од 03.марта 2016.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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На основу члана 19. Статута општине Чајетина ( ''Службени лист
општине Чајетина'' број 7/2008), Скупштина општине Чајетина , на седници
одржаној 03.марта 2016.године, донела је

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2016.ГОДИНУ ЈП'' GOLD
GONDOLA ZLATIBOR’’ ИЗ ЧАЈЕТИНЕ

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада и финансијски план за
2016.годину ЈП'' GОLD DОNDОLА ZLАТIBОR'' из Чајетине
, који је усвојен
на седници Надзорног одбора овог предузећа одржаној 26. јануара 2016 .
године под бројем 1-3/2016 .

II
Саставни део овог решења је Програм рада и финансијски план за
2016.годину ЈП'' GОLD DОNDОLА ZLАТIBОR'' из Чајетине .

III

Решење доставити: ЈП ''GОLD DОNDОLА ZLАТIBОR'' из Чајетина,
рачуноводству Општинске управе и архиви Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-26/2016-01 од 03.марта 2016.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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Број: 463-15/2016-02
Поступајући по предлогу Комисије за отуђење и давање у закуп
грађевинског земљишта у поступку отуђења грађевинског земљишта у јавној
својини , а на основу члана 99. став 1,13 и 14. 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, 98/2013 – одлука
УС и 132/2014), члана 11. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског
земљишта ("Службени лист општине Чајетина", бр.7/2010, 8/2012 и 5/2014) и
члана 40. Статута општине Чајетина (''Службени лист општине Чајетина'',
бр.7/2008), Скупштина општине Чајетина, на седници одржаној 03.марта 2016.
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. Друштву за грађевинарство и инжењеринг „ COSTRUZIONE“ д.о.о
Београд са седиштем у Београду ул. капетана Милоша Жунића 38 G, као
најповољнијем понуђачу , ОТУЂУЈЕ СЕ грађевинско 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 4572/94 КО Чајетина, у површини од 950 м2, за понуђени
износ од 34.500.000,00 динара (словима: тридесет четри милиона петсто
хиљада динара)
2. Поводом овог решења заједнички понуђач ће са општином Чајетина
закључити уговор о отуђењу грађевинског земљишта у року од 30 дана од дана
доношења решења, а у противном, ако у том року не приступе да уговор
закључе, сматраће се да су одустали 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.
Образложење
Комисија за отуђење и 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 02128/2015-01 од 28. децембра 2015 .године, општина Чајетина расписала јавни
оглас за отуђење грађевинског земљишта у листу '' Вечерње Новости '', који је
објављен 14. јануара 2016. године,
- да је предмет огласа било и грађевинско земљиште у јавној својини,
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чији је власник општина Чајетина, кат.парцела број 4572/94 КО Чајетина, у
површини од 950 м2, са почетном ценом за отуђење од 34.200.000,00 динара,
- да је Комисија за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта
спровела поступак отварања приспелих понуда јавним огласом, утврдила
резултате и у складу са Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског
земљишта утврдила предлог за отуђење описаног грађевинског земљишта
најповољнијем понуђачу, Друштву за грађевинарство и инжењеринг „
COSTRUZIONE“ д.о.о Београд са седиштем у Београду ул. капетана Милоша
Жунића 38G, са понуђеним износом од 34.500.000,00 динара.
Према члану 99. Закона о планирању и изградњи, грађевинско
земљиште у јавној својини се отуђује лицу које понуди највећу цену за то
земљиште, о чему одлуку доноси надлежни орган, а власник грађевинског
земљишта у јавној својини и лице коме се грађевинско земљиште отуђује,
закључују уговор у року од 30 дана од дана доношења одлуке, конкретно овог
решења.
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 није
дозвољена жалба, нити се може повести управни спор подношењем тужбе.
Учесник у поступку прикупљања понуда који сматра да је грађевинско
земљиште отуђено супротно одредбама Закона о планирању и изградњи,те да
му је на тај начин повређено право, може поднети надлежном суду тужбу за
поништај уговора у року од осам дана од сазнања за закључење уговора, а
најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 463-15/2016-02 од 03.марта 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
ДОСТАВИТИ:
1. Два примерка понуђачу.
2. О.П-у Чајетина.
3. Два примерка Општинској управи Чајетина,
ради закључења уговора о отуђењу земљишта.
4. Пореској управи Чајетина, по закључењу уговора.
5. Архиви.
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Број: 463-12/2016-02
Поступајући по предлогу Комисије за отуђење и давање у закуп
грађевинског земљишта у поступку отуђења грађевинског земљишта у јавној
својини , а на основу члана 99. став 1,13 и 14. 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, 98/2013 – одлука
УС и 132/2014), члана 11. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског
земљишта ("Службени лист општине Чајетина", бр.7/2010, 8/2012 и 5/2014) и
члана 40. Статута општине Чајетина (''Службени лист општине Чајетина'',
бр.7/2008), Скупштина општине Чајетина, на седници одржаној 03. марта 2016.
године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
1. „TЕИКОМУ“ Д.О.О са седиштем у Београду, улица Банатска број 83А,
као једином и најповољнијем понуђачу , ОТУЂУЈЕ СЕ грађевинско 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 4571/79 КО Чајетина, у површини од 2.000 м2, за
понуђени износ од 72.001.000,00 динара (словима: седамдесет два милиона
хиљаду динара)
2. Поводом овог решења заједнички понуђач ће са општином Чајетина
закључити уговор о отуђењу грађевинског земљишта у року од 30 дана од дана
доношења решења, а у противном, ако у том року не приступе да уговор
закључе, сматраће се да су одустали 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.
Образложење
Комисија за отуђење и 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 02128/2015-01 од 28. децембра 2015 .године, општина Чајетина расписала јавни
оглас за отуђење грађевинског земљишта у листу '' Вечерње Новости '', који је
објављен 14. јануара 2016. године,
- да је предмет огласа било и грађевинско земљиште у јавној својини,
чији је власник општина Чајетина, кат.парцела број 4571/79 КО Чајетина, у
површини од 2.000 м2, са почетном ценом за отуђење од 72.000.000 динара,
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- да је Комисија за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта
спровела поступак отварања приспелих понуда јавним огласом, утврдила
резултате и у складу са Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског
земљишта утврдила предлог за отуђење описаног грађевинског земљишта
најповољнијем понуђачу, „ ТЕИКОМ“ д.о.о, са понуђеним износом од
72.001.000,00 динара.
Према члану 99. Закона о планирању и изградњи, грађевинско
земљиште у јавној својини се отуђује лицу које понуди највећу цену за то
земљиште, о чему одлуку доноси надлежни орган, а власник грађевинског
земљишта у јавној својини и лице коме се грађевинско земљиште отуђује,
закључују уговор у року од 30 дана од дана доношења одлуке, конкретно овог
решења.
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 није
дозвољена жалба, нити се може повести управни спор подношењем тужбе.
Учесник у поступку прикупљања понуда који сматра да је грађевинско
земљиште отуђено супротно одредбама Закона о планирању и изградњи,те да
му је на тај начин повређено право, може поднети надлежном суду тужбу за
поништај уговора у року од осам дана од сазнања за закључење уговора, а
најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 463-12/2016-02 од 03.марта 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
ДОСТАВИТИ:
1. Два примерка понуђачу.
2. О.П-у Чајетина.
3. Два примерка Општинској управи Чајетина,
ради закључења уговора о отуђењу земљишта.
4. Пореској управи Чајетина, по закључењу уговора.
5. Архиви.
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Број: 463-13/2016-02
Поступајући по предлогу Комисије за отуђење и давање у закуп
грађевинског земљишта у поступку отуђења грађевинског земљишта у јавној
својини , а на основу члана 99. став 1,13 и 14. 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, 98/2013 – одлука
УС и 132/2014), члана 11. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског
земљишта ("Службени лист општине Чајетина", бр.7/2010, 8/2012 и 5/2014) и
члана 40. Статута општине Чајетина (''Службени лист општине Чајетина'',
бр.7/2008), Скупштина општине Чајетина, на седници одржаној 03.марта 2016.
године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
1. Миланку Марићу из Златибора ул. Голија број 70, као једином и
најповољнијем понуђачу , ОТУЂУЈЕ СЕ грађевинско 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 понуђени
износ од 16.173.333,00 динара (словима: шеснаест милиона сто седамдесет три
хиљаде триста тридесет три динара)
2. Поводом овог решења заједнички понуђач ће са општином Чајетина
закључити уговор о отуђењу грађевинског земљишта у року од 30 дана од дана
доношења решења, а у противном, ако у том року не приступе да уговор
закључе, сматраће се да су одустали 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.
Образложење
Комисија за отуђење и 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 02128/2015-01 од 28. децембра 2015. године, општина Чајетина расписала јавни
оглас за отуђење грађевинског земљишта у листу '' Вечерње Новости '', који је
објављен 14. јануара 2016. године,
- да је предмет огласа било и грађевинско земљиште у јавној својини,
чији је власник општина Чајетина, кат.парцела број 4576/5 КО Чајетина, у
површини од 543 м2, са почетном ценом за отуђење од 15.747.000,00 динара,
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- да је Комисија за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта
спровела поступак отварања приспелих понуда јавним огласом, утврдила
резултате и у складу са Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског
земљишта утврдила предлог за отуђење описаног грађевинског земљишта
најповољнијем понуђачу, Миланку Марићу, са понуђеним износом од
16.173.333,00 динара.
Према члану 99. Закона о планирању и изградњи, грађевинско
земљиште у јавној својини се отуђује лицу које понуди највећу цену за то
земљиште, о чему одлуку доноси надлежни орган, а власник грађевинског
земљишта у јавној својини и лице коме се грађевинско земљиште отуђује,
закључују уговор у року од 30 дана од дана доношења одлуке, конкретно овог
решења.
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 није
дозвољена жалба, нити се може повести управни спор подношењем тужбе.
Учесник у поступку прикупљања понуда који сматра да је грађевинско
земљиште отуђено супротно одредбама Закона о планирању и изградњи,те да
му је на тај начин повређено право, може поднети надлежном суду тужбу за
поништај уговора у року од осам дана од сазнања за закључење уговора, а
најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 463-13/2016-02 од 03.марта 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
ДОСТАВИТИ:
1. Два примерка понуђачу.
2. О.П-у Чајетина.
3. Два примерка Општинској управи Чајетина,
ради закључења уговора о отуђењу земљишта.
4. Пореској управи Чајетина, по закључењу уговора.
5. Архиви.
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Број: 463-17/2016-02
Поступајући по предлогу Комисије за отуђење и давање у закуп
грађевинског земљишта у поступку отуђења грађевинског земљишта у јавној
својини , а на основу члана 99. став 1,13 и 14. 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, 98/2013 – одлука
УС и 132/2014), члана 11. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског
земљишта ("Службени лист општине Чајетина", бр.7/2010, 8/2012 и 5/2014) и
члана 40. Статута општине Чајетина (''Службени лист општине Чајетина'',
бр.7/2008), Скупштина општине Чајетина, на седници одржаној 03. марта 2016.
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. Српској православној цркви – Епархији Жичкој , црквеној
општини Златиборској са седиштем на Златибору, као једином и
најповољнијем понуђачу , ОТУЂУЈЕ СЕ грађевинско земљиште у јавној својини
након спроведеног поступка прикупљања понуда јавним огласом, ради
изградње објекта према правилима из Просторног плана ( „Службени лист
општине Чајетина“ број 10/10), и то:
- кат.парцела број 484/4 КО Алин Поток, у површини од 2.138 м2, за
понуђени износ од 363.500,00 динара (словима: триста шездесет три хиљаде
песто динара)
2. Поводом овог решења заједнички понуђач ће са општином Чајетина
закључити уговор о отуђењу грађевинског земљишта у року од 30 дана од дана
доношења решења, а у противном, ако у том року не приступе да уговор
закључе, сматраће се да су одустали 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.
Образложење
Комисија за отуђење и 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 02128/2015-01 од 28. децембра 2015. године, општина Чајетина расписала јавни
оглас за отуђење грађевинског земљишта у листу '' Вечерње Новости '', који је
објављен 14. јануара 2016. године,
- да је предмет огласа било и грађевинско земљиште у јавној својини,
чији је власник општина Чајетина, кат.парцела број 484/4 КО Алин Поток, у
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површини од 2.138 м2, са почетном ценом за отуђење од 363.460 динара,
- да је Комисија за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта
спровела поступак отварања приспелих понуда јавним огласом, утврдила
резултате и у складу са Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског
земљишта утврдила предлог за отуђење описаног грађевинског земљишта
најповољнијем понуђачу, Српској православној цркви – Епархији Жичкој ,
црквеној општини Златиборској, са понуђеним износом од 363.500,00 динара.
Према члану 99. Закона о планирању и изградњи, грађевинско
земљиште у јавној својини се отуђује лицу које понуди највећу цену за то
земљиште, о чему одлуку доноси надлежни орган, а власник грађевинског
земљишта у јавној својини и лице коме се грађевинско земљиште отуђује,
закључују уговор у року од 30 дана од дана доношења одлуке, конкретно овог
решења.
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 није
дозвољена жалба, нити се може повести управни спор подношењем тужбе.
Учесник у поступку прикупљања понуда који сматра да је грађевинско
земљиште отуђено супротно одредбама Закона о планирању и изградњи,те да
му је на тај начин повређено право, може поднети надлежном суду тужбу за
поништај уговора у року од осам дана од сазнања за закључење уговора, а
најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 463-17/2016-02 од 03. марта 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић

ДОСТАВИТИ:
1. Два примерка понуђачу.
2. О.П-у Чајетина.
3. Два примерка Општинској управи Чајетина,
ради закључења уговора о отуђењу земљишта.
4. Пореској управи Чајетина, по закључењу уговора.
5. Архиви.
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Број: 463-14/2016-02
Поступајући по предлогу Комисије за отуђење и давање у закуп
грађевинског земљишта у поступку отуђења грађевинског земљишта у јавној
својини , а на основу члана 99. став 1,13 и 14. 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, 98/2013 – одлука
УС и 132/2014), члана 11. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског
земљишта ("Службени лист општине Чајетина", бр.7/2010, 8/2012 и 5/2014) и
члана 40. Статута општине Чајетина (''Службени лист општине Чајетина'',
бр.7/2008), Скупштина општине Чајетина, на седници одржаној 03. марта 2016.
године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
1. Предузећу за производњу промет и услуге „ УНИПРОМ
ЈОВАНОВИЋ“ д.о.о Параћин са седиштем у Параћину ул. Главички пут бб, као
једином и најповољнијем понуђачу , ОТУЂУЈЕ СЕ грађевинско 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 4607/30 КО Чајетина, у површини од 7.298 м2, за
понуђени износ од 211.700.000,00 динара (словима: двеста једанаест милиона
седамсто хиљада динара)
2. Поводом овог решења заједнички понуђач ће са општином Чајетина
закључити уговор о отуђењу грађевинског земљишта у року од 30 дана од дана
доношења решења, а у противном, ако у том року не приступе да уговор
закључе, сматраће се да су одустали 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.
Образложење
Комисија за отуђење и 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 02128/2015-01 од 28. децембра 2015 .године, општина Чајетина расписала јавни
оглас за отуђење грађевинског земљишта у листу '' Вечерње Новости '', који је
објављен 14. јануара 2016. године,
- да је предмет огласа било и грађевинско земљиште у јавној својини,
чији је власник општина Чајетина, кат.парцела број 4607/30 КО Чајетина, у
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површини од 7.298 м2, са почетном ценом за отуђење од 211.642.000,00
динара,
- да је Комисија за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта
спровела поступак отварања приспелих понуда јавним огласом, утврдила
резултате и у складу са Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског
земљишта утврдила предлог за отуђење описаног грађевинског земљишта
најповољнијем понуђачу, Предузећу за производњу промет и услуге
„ УНИПРОМ ЈОВАНОВИЋ“ д.о.о, са понуђеним износом од 211.700.000,00
динара.
Према члану 99. Закона о планирању и изградњи, грађевинско
земљиште у јавној својини се отуђује лицу које понуди највећу цену за то
земљиште, о чему одлуку доноси надлежни орган, а власник грађевинског
земљишта у јавној својини и лице коме се грађевинско земљиште отуђује,
закључују уговор у року од 30 дана од дана доношења одлуке, конкретно овог
решења.
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 није
дозвољена жалба, нити се може повести управни спор подношењем тужбе.
Учесник у поступку прикупљања понуда који сматра да је грађевинско
земљиште отуђено супротно одредбама Закона о планирању и изградњи,те да
му је на тај начин повређено право, може поднети надлежном суду тужбу за
поништај уговора у року од осам дана од сазнања за закључење уговора, а
најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 463-14/2016-02 од 03.марта 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
ДОСТАВИТИ:
1. Два примерка понуђачу.
2. О.П-у Чајетина.
3. Два примерка Општинској управи Чајетина,
ради закључења уговора о отуђењу земљишта.
4. Пореској управи Чајетина, по закључењу уговора.
5. Архиви.
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Број: 463-14/2016-02
Поступајући по предлогу Комисије за отуђење и давање у закуп
грађевинског земљишта у поступку отуђења грађевинског земљишта у јавној
својини , а на основу члана 99. став 1,13 и 14. 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, 98/2013 – одлука
УС и 132/2014), члана 11. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског
земљишта ("Службени лист општине Чајетина", бр.7/2010, 8/2012 и 5/2014) и
члана 40. Статута општине Чајетина (''Службени лист општине Чајетина'',
бр.7/2008), Скупштина општине Чајетина, на седници одржаној 03. марта 2016.
године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
1. Предузећу за производњу промет и услуге „ УНИПРОМ
ЈОВАНОВИЋ“ д.о.о Параћин са седиштем у Параћину ул. Главички пут бб, као
једином и најповољнијем понуђачу , ОТУЂУЈЕ СЕ грађевинско 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 4607/30 КО Чајетина, у површини од 7.298 м2, за
понуђени износ од 211.700.000,00 динара (словима: двеста једанаест милиона
седамсто хиљада динара)
2. Поводом овог решења заједнички понуђач ће са општином Чајетина
закључити уговор о отуђењу грађевинског земљишта у року од 30 дана од дана
доношења решења, а у противном, ако у том року не приступе да уговор
закључе, сматраће се да су одустали 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.
Образложење

Комисија за отуђење и 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 02128/2015-01 од 28. децембра 2015 .године, општина Чајетина расписала јавни
оглас за отуђење грађевинског земљишта у листу '' Вечерње Новости '', који је
објављен 14. јануара 2016. године,
- да је предмет огласа било и грађевинско земљиште у јавној својини,
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чији је власник општина Чајетина, кат.парцела број 4607/30 КО Чајетина, у
површини од 7.298 м2, са почетном ценом за отуђење од 211.642.000,00
динара,
- да је Комисија за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта
спровела поступак отварања приспелих понуда јавним огласом, утврдила
резултате и у складу са Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског
земљишта утврдила предлог за отуђење описаног грађевинског земљишта
најповољнијем понуђачу, Предузећу за производњу промет и услуге
„ УНИПРОМ ЈОВАНОВИЋ“ д.о.о, са понуђеним износом од 211.700.000,00
динара.
Према члану 99. Закона о планирању и изградњи, грађевинско
земљиште у јавној својини се отуђује лицу које понуди највећу цену за то
земљиште, о чему одлуку доноси надлежни орган, а власник грађевинског
земљишта у јавној својини и лице коме се грађевинско земљиште отуђује,
закључују уговор у року од 30 дана од дана доношења одлуке, конкретно овог
решења.
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 није
дозвољена жалба, нити се може повести управни спор подношењем тужбе.
Учесник у поступку прикупљања понуда који сматра да је грађевинско
земљиште отуђено супротно одредбама Закона о планирању и изградњи,те да
му је на тај начин повређено право, може поднети надлежном суду тужбу за
поништај уговора у року од осам дана од сазнања за закључење уговора, а
најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 463-14/2016-02 од 03.марта 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
ДОСТАВИТИ:
1. Два примерка понуђачу.
2. О.П-у Чајетина.
3. Два примерка Општинској управи Чајетина,
ради закључења уговора о отуђењу земљишта.
4. Пореској управи Чајетина, по закључењу уговора.
5. Архиви.
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Број: 463-10/2016-02
На основу члана 99., ст.13 и 14 , у вези са чланом 100, ст.1 т.2. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-исправка,
6472010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013- одлука УС,
98/2013- одлукаУС и 132/2014), члана 22. ст.2. Одлуке о отуђењу и давању у
закуп грађевинског земљишта („ Сл. лист општине Чајетина“, бр 7/10, 8/12 и 5/14
) и члана 40 Статута општине Чајетина („Службени лист општине Чајетина“, бр
7/08), Скупштина општине Чајетина, на седници одржаној дана 03.марта 2016.
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. ОТУЂУЈЕ СЕ непосредном погодбом, грађевинско земљиште у
јавној својини Александру Арсићу из Земуна ул. Орачка 10, ради исправке
граница суседних катастарских парцела у насељеном месту Златибор и то:
- катастарске парцеле број: 4577/699 површине 87м2, 4577/700 површине
2
81м и 4577/701 површине од 143 м2 све КО Чајетина настале од дела кат.
парцеле бр 4577/5, које се у укупној површини од 311м2 према пројекту
препарцелације кат. парцела 4577/290 и 4577/5 израђеном од стране СЗР Бабић
а чији саставни део чини пројекат геодетског обележавања израђен од стране
геодетског бироа Чајетина припајају катастарској парцели 4577/290 КО Чајетина
површине 1169м2 у својини именованог лица, тако да ће АГТ новоформиране
грађевинске парцеле бити: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 и 11 а укупна површина исте биће
1480м2 ,
за износ накнаде од 7.153.000 динара (словима: седам милиона сто
педесет три хиљаде динара).
2. Поводом овог решења закључиће се уговор о отуђењу грађевинског
земљишта између Општине Чајетина и Александра Арсића из Земуна, чијем
закључењу је подносилац захтева дужан да приступи у року од 30 дана од дана
доношења решења. У противном, има се сматрати да је именовани одустао 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 овде подносиоца захтева.
4. О извршењу овог решења стараће се Општинска управа Чајетина.
Образложење
Дана 17. фебраура 2016. године, Скупштини општине Чајетина обратио
се Александар Арсић из Земуна са захтевом за отуђење грађевинског
земљишта ближе одређеног изреком овог решења, а ради исправке граница
суседних катастарских парцела.
Поступајући по наведеном захтеву, утврђено је следеће:
- да је подносилац захтева власник кат. парцеле број: 4577/290 КО
Чајетина која је по врсти земљишта градско грађевинско земљиште укупне
површине 1169 м2.
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- да је општина Чајетина власник суседног грађевинског земљишта у
јавној својини означеног као 4577/700, 4577/701 и 4577/699 све КО Чајетина,
које не испуњава услове за посебну грађевинску парцелу и чија је површина
мања од парцеле којој се припаја.
- да је Планом генералне регулације насељеног места Чајетина (седиште
општине) са насељеним местом Златибор-I фаза ( „Службени лист општине
Чајетина“, бр. 2/2012) предвиђено да се од горе ближе описаног грађевинског
земљишта у својини подносиоца захтева и у јавној својини формира нова
грађевинска парцела што се чини исправком граница суседних парцела у свему
у складу са Законом о планирању и изградњи.
- да је на основу процене Експозитуре Пореске управе у Чајетини број: 46408-12/2016Г4АОЕ од 18. фебруара 2016. године, утврђена тржишна вредност
предметног зељишта од 23.000,00 по м2 односно 7.153.000 динара.
Чланом 100. Закона о планирању и изградњи предвиђено је да се
грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп
непосредном погодбом у случају исправке граница суседних катастарских
парцела о чему сходно члану 99, надлежан орган доноси одлуку.
Отуђење грађевинског земљишта у јавној својини је по тржишним
условима,а у року од 30 дана од дана доношења овог решења власник
грађевинског земљишта у јавној својини и лице коме се земљиште отуђује
закључиће уговор.
Из напред изнетог чињеничног стања и важећих законских прописа
одлучено је као у диспозитиву решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења није
дозвољена жалба, нити се подношењем тужбе може покренути управни спор.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 463-10/16-02 од 03.марта 2016.године

ДОСТАВИТИ:
1. Подносиоцу захтева
2. О.П-у Чајетина
3. Два примерка Општинској управи Чајетина,
ради закључења уговора
4. Пореској управи Чајетина,
по закључењу уговора
5. Архиви.

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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Број: 463-8/2016-02
На основу члана 99., ст.13 и 14 , у вези са чланом 100, ст.1 т.2. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-исправка,
6472010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013- одлука УС,
98/2013- одлукаУС и 132/2014), члана 22. ст.2. Одлуке о отуђењу и давању у
закуп грађевинског земљишта („ Сл. лист општине Чајетина“, бр 7/10 , 8/12 и
5/14) и члана 40 Статута општине Чајетина („Службени лист општине Чајетина“,
бр 7/08), Скупштина општине Чајетина, на седници одржаној дана 03. марта
2016. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
1. ОТУЂУЈЕ СЕ непосредном погодбом, грађевинско земљиште у јавној
својини Милојку Бацетићу из Златибора улица Нарциса бр. 11, ради исправке
граница суседних катастарских парцела у насељеном месту Златибор и то:
- део катастарске парцеле број 4607/63 КО Чајетина, у површини од 15
м2, у оквиру анлитичко геодетских тачака: 2,3,4,5,1, који део се према скици
пројекта геодетског обележавања израђеним од стране геодетске канцеларије
„Премер“ из Ваљева припаја катастарској парцели 4607/26 КО Чајетина
површине 16м2 у својини подносиоца захтева , тако да ће новоформирана
грађевинска парцела имати укупно 31м2 ,
за износ накнаде од 435.000,00 динара (словима: четристо тридестет
пет хиљада
динара).
2. Поводом овог решења закључиће се уговор о отуђењу грађевинског
земљишта између Општине Чајетина и Милојка Бацетића из Златибора, чијем
закључењу је подносилац захтева дужан да приступи у року од 30 дана од дана
доношења решења. У противном, има се сматрати да је именовани одустао 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 овде подносиоца захтева.
4. О извршењу овог решења стараће се Општинска управа Чајетина.
Образложење
Дана 12. фебруара 2016. године, Скупштини општине Чајетина обратио
се Милојко Бацетић захтевом за отуђење грађевинског земљишта ближе
одређеног изреком овог решења, а ради исправке граница суседних
катастарских парцела.
Поступајући по наведеном захтеву, утврђено је следеће:
- да је подносилац захтева власник кат. парцеле број: 4607/26 КО
Чајетина која је по врсти земљишта градско грађевинско земљиште укупне
површине 16 м2.
- да је општина Чајетина власник суседног грађевинског земљишта у
јавној својини означеног као 4607/63 КО Чајетина, које не испуњава услове за
посебну грађевинску парцелу и чија је површина мања од парцеле којој се
припаја.
-да је Планом генералне регулације насељеног места Чајетина (седиште
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општине) са насељеним местом Златибор-I фаза ( „Службени лист општине
Чајетина“, бр. 2/2012) предвиђено да се од горе ближе описаног грађевинског
земљишта у својини подносиоца захтева и у јавној својини формира нова
грађевинска парцела што се чини исправком граница суседних парцела у свему
у складу са Законом о планирању и изградњи.
-да је на основу процене Експозитуре Пореске управе у Чајетини број:
, утврђена тржишна вредност предметног зељишта од 29.000,00 динара по м2
односно 435.000,00 динара.
Чланом 100. Закона о планирању и изградњи предвиђено је да се
грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп
непосредном погодбом у случају исправке граница суседних катастарских
парцела о чему сходно члану 99, надлежан орган доноси одлуку.
Отуђење грађевинског земљишта у јавној својини је по тржишним
условима,а у року од 30 дана од дана доношења овог решења власник
грађевинског земљишта у јавној својини и лице коме се земљиште отуђује
закључиће уговор.
Из напред изнетог чињеничног стања и важећих законских прописа
одлучено је као у диспозитиву решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења није
дозвољена жалба, нити се подношењем тужбе може покренути управни спор.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 463-8/16-02 од 03.марта 2016.године

ДОСТАВИТИ:
1. Подносиоцу захтева
2. О.П-у Чајетина
3. Два примерка Општинској управи Чајетина,
ради закључења уговора
4. Пореској управи Чајетина,
по закључењу уговора
5. Архиви.

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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Број: 463-5/2016-02
На основу члана 99., ст.13 и 14 , у вези са чланом 100, ст.1 т.2. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' , бр. 72/2009, 81/2009-исправка,
6472010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013- одлука УС,
98/2013- одлука УС и 132/2014), члана 22. ст.2. Одлуке о отуђењу и давању у
закуп грађевинског земљишта ('' Сл. лист општине Чајетина“, бр 7/10,8/12 и 5/14
) и члана 40. Статута општине Чајетина ('' Службени лист општине Чајетина“,
бр 7/08), Скупштина општине Чајетина, на седници одржаној дана 03. марта
2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. ОТУЂУЈЕ СЕ непосредном погодбом, грађевинско земљиште у јавној
својини друштву са ограниченом одговорношћу „Тријумф плус“ са седиштем у
Чајетини ул. Тржни центар 18, ради исправке граница суседних катастарских
парцела у насељеном месту Златибор и то:
- део катастарске парцеле број 4572/3 КО Чајетина, у површини од 356
м2, у оквиру анлитичко геодетских тачака: 4,13,14,15,1,5 који део се према
пројекту геодетског обележавања измене граница кат. парцела 4572/34 и 4572/3
КО Чајетина израђеној од стране геодетске канцеларије Премер са седиштем у
Ваљеву припаја катастарској парцели 4572/34 КО Чајетина површине 406м 2 у
својини именованог лица, тако да ће новоформирана грађевинска парцела
имати укупно 762м2, за износ накнаде од 10.324.000,00 динара (словима: десет
милиона триста двадесет четри хиљаде динара).
2. Поводом овог решења закључиће се уговор о отуђењу грађевинског
земљишта између Општине Чајетина и законског заступника друштва са
ограниченом одговорношћу „ Тријумф плус-а“, чијем закључењу је подносилац
захтева дужан да приступи у року од 30 дана од дана доношења решења. У
противном, има се сматрати да је именовани одустао 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 овде подносиоца захтева.
4. О извршењу овог решења стараће се Општинска управа Чајетина.
Образложење
Дана 5. фебраура 2016. године, Скупштини општине Чајетина обратило
се друштво са ограниченом одговорношћу „ Тријумф плус“ са захтевом за
отуђење грађевинског земљишта ближе одређеног изреком овог решења, а
ради исправке граница суседних катастарских парцела.
Поступајући по наведеном захтеву, утврђено је следеће:
-

да је подносилац захтева власник кат. парцеле број: 4572/34 КО
Чајетина која је по врсти земљишта градско грађевинско земљиште
укупне површине 406 м2.
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да је општина Чајетина власник суседног грађевинског земљишта у
јавној својини означеног као 4572/3 КО Чајетина, које не испуњава
услове за посебну грађевинску парцелу и чија је површина мања од
парцеле којој се припаја.
- да је Планом генералне регулације насељеног места Чајетина
(седиште општине) са насељеним местом Златибор-I фаза
( „Службени лист општине Чајетина“, бр. 2/2012) предвиђено да се од
горе ближе описаног грађевинског земљишта у својини подносиоца
захтева и у јавној својини формира нова грађевинска парцела што се
чини исправком граница суседних парцела у свему у складу са
Законом о планирању и изградњи.
- да је на основу процене Експозитуре Пореске управе у Чајетини
број:464-08-9/2016Г4АОЕ од
10. фебруара 2016. године, утврђена
тржишна вредност предметног зељишта од 29.000,00 по м2 односно
10.324.000,00 динара .
Чланом 100. Закона о планирању и изградњи предвиђено је да се
грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп
непосредном погодбом у случају исправке граница суседних катастарских
парцела о чему сходно члану 99, надлежан орган доноси одлуку.
Отуђење грађевинског земљишта у јавној својини је по тржишним
условима,а у року од 30 дана од дана доношења овог решења власник
грађевинског земљишта у јавној својини и лице коме се земљиште отуђује
закључиће уговор.
Из напред изнетог чињеничног стања и важећих законских прописа
одлучено је као у диспозитиву решења.
-

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења није дозвољена
жалба, нити се подношењем тужбе може покренути управни спор.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 463-5/16-02 од 03.марта 2016.године

ДОСТАВИТИ:
1. Подносиоцу захтева
2. О.П-у Чајетина
3. Два примерка Општинској управи Чајетина,
ради закључења уговора
4. Пореској управи Чајетина,
по закључењу уговора
5. Архиви.

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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Број: 463-1/2016-02
На основу члана 100., ст.1 т. 3. Закона о планирању и изградњи
('' Службени гласник РС'' , бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 6472010- одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013- одлукаУС и
132/2014), члана 22. ст.2. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског
земљишта ('' Сл. лист општине Чајетина'' , бр 7/10,8/12 и 5/14 ) и члана 40.
Статута општине Чајетина ('' Службени лист општине Чајетина'' , бр 7/08),
Скупштина општине Чајетина, на седници одржаној дана 03. марта 2016.
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. ОТУЂУЈЕ СЕ грађевинско земљиште у јавној својини непосредном
погодбом Снежани Кутлешић из Чајетине ради формирања грађевинске
парцеле у складу са чланом 70. Закона о планирању и изградњи у насељеном
месту Златибор и то:
- дела кат.парцеле број 4615/2 КО Чајетина, у површини од 43 м2 у
оквиру АГТ 1,2,17,18,19,20,12,13,14,15 и 16 и дела исте кат. парцеле површине
0,43м2 у оквиру АГТ 5,6,7,8,6,21, за накнаду од 1.563.480 динара (словима: један
милион петсто шездесет три хиљаде четристо осамдесет динара).
2. Поводом овог решења закључиће се уговор о отуђењу грађевинског
земљишта између Општине Чајетина и Снежане Кутлешић из Чајетине, чијем
закључењу је именована дужна да приступи у року од 30 дана од
правноснажности решења. У противном, сматраће се да је одустла од захтева
да јој 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 овде подносиоца захтева.
4. О извршењу овог решења стараће се Општинска управа Чајетина.
Образложење
Снежана Кутлешић се обратила захтевом Скупштини општине Чајетина,
ради отуђења грађевинског земљишта ближе описаног у изреци овог решења,
ради формирања грађевинске парцеле у поступку легализације објекта.
Поступајући по поднетом захтеву, утврђено је следеће:
- да је подносилац захтева корисник грађевинске парцеле у државној
својини кат парцела 4615/21 земљиште под зградом- објектом у површини од 35
м2 и остало вештачки неплодног земљишта у површини од 52 м2укупно 87 м2у
оквиру АГТ 2,3,4,6,8,9,10,11,12,17,18,19,20 и 21.
- да је општина Чајетина власник кат. парцеле број 4615/2 у површини од
43.43 м2 па новоформирана грађевинска парцела има површину од 130м2
- да су испуњени услови из члана 70. ст.3 т.2 Закона о планирању и
изградњи за формирање грађевинске парцеле у складу са планом детаљне
регулације за Тржни центар Златибор ( Сл. лист општине Чајетина“ бр. 2/12 и
12/13) .
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- да је тржишна вредност предметног земљишта 1.563.480,00 динара,
односно 36.000,00 по м2, која је утврђена на основу процене Пореске управеЕкспозитура Чајетина број:464-08-2/2016Г4АОЕ од 14. јануара 2016. године.
Из ових разлога, а с обзиром на утврђено чињенично стање, одлучено је
као у диспозитиву решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења није
дозвољена жалба, нити се подношењем тужбе може покренути управни спор.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 463-1/16-02 од 03. марта 2016.године

ДОСТАВИТИ:
1. Подносиоцу захтева
2. О.Ј.П-у Чајетина
3. Општинској управи Чајетина,
ради закључења уговора о закупу
4. Два примерка по правоснажности
Пореској управи Чајетина,
која ће један примерак доставити
Служби за катастар непокретности Чајетина.
5. Архиви.

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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Број: 463-1/2016-02
На основу члана 100., ст.1 т. 3. Закона о планирању и изградњи
('' Службени гласник РС'' , бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 6472010- одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013- одлукаУС и
132/2014), члана 22. ст.2. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског
земљишта ('' Сл. лист општине Чајетина'' , бр 7/10,8/12 и 5/14 ) и члана 40.
Статута општине Чајетина ('' Службени лист општине Чајетина'' , бр 7/08),
Скупштина општине Чајетина, на седници одржаној дана 03. марта 2016.
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. ОТУЂУЈЕ СЕ грађевинско земљиште у јавној својини непосредном
погодбом Снежани Кутлешић из Чајетине ради формирања грађевинске
парцеле у складу са чланом 70. Закона о планирању и изградњи у насељеном
месту Златибор и то:
- дела кат.парцеле број 4615/2 КО Чајетина, у површини од 43 м2 у
оквиру АГТ 1,2,17,18,19,20,12,13,14,15 и 16 и дела исте кат. парцеле површине
0,43м2 у оквиру АГТ 5,6,7,8,6,21, за накнаду од 1.563.480 динара (словима: један
милион петсто шездесет три хиљаде четристо осамдесет динара).
2. Поводом овог решења закључиће се уговор о отуђењу грађевинског
земљишта између Општине Чајетина и Снежане Кутлешић из Чајетине, чијем
закључењу је именована дужна да приступи у року од 30 дана од
правноснажности решења. У противном, сматраће се да је одустла од захтева
да јој 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 овде подносиоца захтева.
4. О извршењу овог решења стараће се Општинска управа Чајетина.
Образложење
Снежана Кутлешић се обратила захтевом Скупштини општине Чајетина,
ради отуђења грађевинског земљишта ближе описаног у изреци овог решења,
ради формирања грађевинске парцеле у поступку легализације објекта.
Поступајући по поднетом захтеву, утврђено је следеће:
- да је подносилац захтева корисник грађевинске парцеле у државној
својини кат парцела 4615/21 земљиште под зградом- објектом у површини од 35
м2 и остало вештачки неплодног земљишта у површини од 52 м2укупно 87 м2у
оквиру АГТ 2,3,4,6,8,9,10,11,12,17,18,19,20 и 21.
- да је општина Чајетина власник кат. парцеле број 4615/2 у површини од
43.43 м2 па новоформирана грађевинска парцела има површину од 130м2
- да су испуњени услови из члана 70. ст.3 т.2 Закона о планирању и
изградњи за формирање грађевинске парцеле у складу са планом детаљне
регулације за Тржни центар Златибор ( Сл. лист општине Чајетина“ бр. 2/12 и
12/13) .
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- да је тржишна вредност предметног земљишта 1.563.480,00 динара,
односно 36.000,00 по м2, која је утврђена на основу процене Пореске управеЕкспозитура Чајетина број:464-08-2/2016Г4АОЕ од 14. јануара 2016. године.
Из ових разлога, а с обзиром на утврђено чињенично стање, одлучено је
као у диспозитиву решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења није
дозвољена жалба, нити се подношењем тужбе може покренути управни спор.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 463-1/16-02 од 03. марта 2016.године

ПРЕДСЕДНИК
ДОСТАВИТИ:
Скупштине општине,
1. Подносиоцу захтева
Милоје Рајовић
2. О.Ј.П-у Чајетина
3. Општинској управи Чајетина,
ради закључења уговора о закупу
4. Два примерка по правоснажности
Пореској управи Чајетина,
која ће један примерак доставити
Служби за катастар непокретности Чајетина.
5. Архиви.
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На основу
члана
97.став 4. 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, 98/2013- одлука УС и
132/2014 ) и члан 40. Статута општине Чајетина ( "Службени лист општине
Чајетина " бр, 7/2008), Скупштина општине Чајетина на седници одржаној 03.
марта 2016.године, донела је

ОДЛУКУ О ПРИЗНАВАЊУ ТРОШКОВА ИЗМЕШТАЊА
КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ НА ЗЛАТИБОРУ
ИНВЕСТИТОРУ ''КАЛМАН'' Д.О.О БЕОГРАД
1. Инвеститору ''Калман'' друштво са ограниченом
одговорношћу за
трговину и услуге Београд, ул. Устаничка бр. 189 ,ТЦ Коњарник ,лок.
8А/III признају се трошкови измештања кишне и фекалне канализације
са кат.парцела бр. 45777/3 и 4577/ 688 обе КО Чајетина а на основу
спецификације урађене од стране овог инвеститора а потписане и
оверене од стране ЈКП'' Водовод Златибор'' Чајетина и то на износ од
2.785.273,03 динара као и трошкови радова за насипање, делимично
асфалтирање и изградњу ивичњака на улици од трафо станице ''Ски
лифт'' до дечијег скијалишта на Обудоевици , на Златибор у износу од
644.229,00 динара који су оверени и потписани од стране надзорног
органа општине Чајетина .
2. Укупни трошкови из тачке 1. ове одлуке а који се признају инвеститору
износе 3.429.502,03 динара .
3. Напред наведени трошкови биће умањени кроз уговор о трошковима
увећаног оптерећења коришћења комуналне инфраструктуре због
озакоњења објекта који ће Општинска управа Чајетина и инвеститор
закључити у поступку озакоњења објекта изграђеног на кат.парцели бр.
4577/3 КО Чајетина а у складу са Одлуком Скупштине општине Чајетина
број 02-129/2015-01 од 28.децембра 2015.године којом је дата могућност
озакоњења комерцијалних и стамбено-пословних објеката намењених
тржишту.
4. Инвеститору су обрачунати трошкови за увећано оптерећење коришћења
комуналне инфраструктуре у поступку озакоњења дела објекта у износу
од 6.490.648,00 динара и од напред наведеног износа биће извршено
умањења
трошкова измештања кишне и фекалне канализације и
изградње пута у износу од 3.429.502,03 динара.
5. Ову одлуку доставити инвеститору и Општинској управи.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број:02-27/2016-01 од 03.марта 2016.године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (.."Службени
гласник РС", број 72/2009,81/2009-исправка, 64/2010 –одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС и 132/2014
и 145/2014), члана 39. Закона о прекршајима („Службени гласник РС“, број
65/2013 и 13/2016) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута Општине Чајетина
(„Службени лист Општине Чајетина“, број 7/08), Скупштина општине Чајетина,
са седници одржаној дана 03.марта 2016. године, донела је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ
ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА И ДРУГИХ
ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
Члан 1.
У Одлуци о условима и начину постављања привремених монтажних
објеката и других покретних објеката на јавним површинама („Службени лист
Општине Чајетина“, број 4/09 и 8/15) члан 1. се мења и гласи:
„Овом одлуком прописују се услови и начин постављања привремених
монтажних објеката и других покретних објеката на јавним и другим
површинама на подручју општине Чајетина.“
Члан 2.
Члан 14. Одлуке мења се и гласи:
„Привремени објекти и други покретни објекти се постављају на јавним и
другим површинама.“
Члан 3.
Члан 37. Одлуке мења се и гласи:
„У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен да
решењем нареди уклањање привременог објекта у случајевима предвиђеним
чланом 21. ове одлуке.“
Члан 4.
Члан 39. Одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном од 70.000,00 динара казниће се за прекршај правно
лице, ако:
1. привремени објекат постави супротно одредбама члана 2. до 12. ове
одлуке;
2. постави привремени објекат без одобрења или супротно одобрењу
(члан 25. и 26.);
3. користи супротно одобрењу (члан 31.);
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4. привремени монтажни обејкат пренесе на коришћење другом лицу
(члан 33.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од
15.000,00 динара одговорно лице у правном лицу.“
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од
50.000,00 динара предузетник.“
Члан 39. став 4. Одлуке мења се и гласи:
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од
15.000,00 динара физичко лице.“
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Општине Чајетина“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-28/2016-01 од 3.марта 2016.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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На основу члана 32. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 97.ст.8 Закона о планирању и
изградњи (''Службени гласник РС'', број 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 и 145/2014), члана 8. Закона о озакоњењу објеката ( ''Службени
гласник РС'' , број 96/2015 ) и члана 40. тачка 15. Статута општине Чајетина
('' Службени лист општине Чајетина'' број 7/2008 ) Скупштина општине Чајетина,
на седници од 3.марта 2016. године, донела је

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МОГУЋНОСТИ ОЗАКОЊЕЊА
КОМЕРЦИЈАЛНИХ И СТАМБЕНО ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА
НАМЕЊЕНИХ ТРЖИШТУ
Члан 1.
У Одлуци о могућности
озакоњења комерцијалних и стамбено
пословних објеката намењених тржишту ( ''Службени лист општине Чајетина'' ,
бр .12/2015), у називу и у члану 1 . став 1. одлуке , после речи ''комерцијалних''
додаје се зарез и реч ''стамбених'' .
Члан 2.
У члану 3. у ставу 1. после алинеје 3 додаје се алинеја 4 која гласи :
- Просторни план општине Чајетина (''Службени лист општине Чајетина'',
бр, 10/2010) .''
Члан 3.
У члану 5.исте одлуке ,после става 1. додаје се став 2. који гласи:
'' Трошкови из члана 4.ове одлуке не плаћају се за :






Стамбене зграде са једним станом , класе 111011 - Издвојене куће за
становање или повремени боравак, као што су породичне куће, виле,
викендице, летњиковци, планинске колибе, ловачке куће;
Стамбене зграде са два стана, класе 112111 - Издвојене куће са два
стана који се користе за стално становање или повремени боравак (за
одмор и сл.);
Стамбене зграде са три стана, класе 112211 - Издвојене стамбене зграде
са три стана, за стално становање или за повремени боравак
и укупно 3 стамбене јединице на парцели.
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Наведене класе из става 2. овог члана односе се на објекте до
400м2 укупне бруто грађевинске површине, односно збир површина свих
надземних и подземних етажа.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у
''Службеном листу општине Чајетина'' .

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-29/2016-01 од 03. марта 2016.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић

Службени лист општине Чајетина'', број 2/2016 од 04.марта 2016. године

19
На основу члана 32. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07), члана 6. став 1. тачка 6. и члана 7. став 1.
Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 и 125/2014-усклађен дин.износ), члана 97.
став 8. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број
72/2009,81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС и 132/2014 и 145/2014), члана
40. став 1. тачка 15. Статута Општине Чајетина („Службени лист Општине
Чајетина“, број 7/08), Скупштина општине Чајетина, са седници одржаној дана
03. марта 2016. године, донела је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
(„Службени лист Општине Чајетина“, број 1/2015, 2/2015 , 8/2015 и 12/2015 )
мења се члан 13б. став 1. тако да гласи:
„Поступајући по одредбама чл. 5. Одлуке Скупштине општине Чајетина о
могућности озакоњења комерцијалних, стамбених и стамбено пословних
објеката намењених тржишту донетој на седници Скупштине од 28.12.2015.
године, инвеститори бесправно изграђених објеката из предметне одлуке ће
платити трошкове за увећано оптерећење коришћења комуналне
инфраструктуре.“
Мења се члан 13б. став 4. тако да гласи:
„Трошкови
за
увећано
оптерећење
коришћења
комуналне
инфраструктуре се плаћају у целости у року од 5 (пет) дана од дана
закључења уговора без права на умањење због таквог начина плаћања.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Општине Чајетина“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-30/2016- 01 од 03.марта 2016.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима ('' Службени
гласник РС'' , бр. 88/2011) и члана 40. тачка 9. Статута општине Чајетина
('' Службени лист општине Чајетина'', број
7/2008) Скупштина општине
Чајетина, на седници одржаној 03.марта 2016. године донела је

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОБЛИКУ И НАЧИНУ
ПЛАЋАЊА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ЧАЈЕТИНА
Члан 1.
У Одлуци о облику и начину плаћања комуналних услуга на територији
општине Чајетина ( ''Службени лист општине Чајетина '', број 13/2014) , у члану
1. став 1. додаје се тачка 6. која гласи:
'' 6. испоручену воду за хидрантску мрежу .''
Члан 2.
У члану 2. у ставу 1. реч '' три'' мења се речју '' четири'' , а после тачке
3. додаје се тачка 4. која гласи:
''4. у сталном месечном износу по ценовнику предузећа , за покриће
трошкова одржавања водоводне мреже до водомера - прикључка објекта
на хидрантску мрежу.''
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном листу општине Чајетина''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-31/2016-01 од 3.марта 2016.године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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На основу члана 97. а у вези члана 92 . 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, 98/2013 – одлука
УС и 132/2014) члана 40. Статута општине Чајетина,(„Службени лист општине
Чајетина“ бр.7/08) Скупштина општине Чајетина на седници одржаној 03.марта
2016. године, донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИЗНАВАЊУ ВИШКА
ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА АСФАЛТИРАЊУ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ
ПОТОЦИ НА ЗЛАТИБОРУ
Члан 1.
У Одлуци о признавању вишка изведених радова на асфалтирању улице
у насељу Потоци на Златибору ( ''Службени лист општине Чајетина'' ,број
12/2015 ) у члану 2. став 3. речи'' што представља 155 м2 у овој зони '' мењају
се речима '' у номиналном износу ( без права на увећање из било ког
разлога и по било ком основу ) '' а у ставу 4. истог члана бришу се речи '' у
напред наведеним квадратима'' .
Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана даном
„Службеном листу општине Чајетина“.

објављена у

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-32/2016-01 од 03. марта 2016.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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На основу члана 40.став 1. тачке 6. и 7. Статута општине Чајетина
( ''Службени лист општине Чајетина'', број 7/2008 ) и члана 16. Одлуке о
утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта ( ''Службени
лист општине Чајетина '' , број 1/2015 ,2/2015 , 8/2015 и 12/2015 ) , Скупштина
општине Чајетина на седници одржаној 03. марта 2016 .године, донела је

ОДЛУКУ О ОСЛОБАЂАЊУ ОД ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА
ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
I
Инвеститор Установа Дечије одмаралиште ''Златибор'' из Ужица
ОСЛОБАЂА СЕ у целости плаћања доприноса за уређивање грађевинског
земљишта за изградњу базена и доградњу објекта '' Голија'' на к.п. број 4572/55
КО Чајетина у нето површини од 428,78 м2 који је обрачунат на износ од
7.835.354,00 динара .

II
Установа Дечије одмаралиште ''Златибор'' из Ужица преузима обавезу ,
а на основу ове одлуке, да сa основним школама из Чајетине закључи уговор о
бесплатном коришћењу базена за ђаке основних школа у договореним
терминима.

III
Одлуку доставити: Установа Дечије одмаралиште ''Златибор'' Ужице ,
Општинској управи, архиви Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-33/2016 -01 од 03. марта 2016.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“,
бр.72/2011,88/2013 и 105/2014 ) и члана 40. Статута општине Чајетина
(''Службени лист општине Чајетина'', бр. 7/2008), Скупштина општине Чајетина,
на седници одржаној 03.марта 2016. године, доноси

ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА
''ВАИ-ТАИ'' НА ЗЛАТИБОРУ
I
Именује се Комисија за
преговарачком поступку у саставу:
-

достављање

понуде и учествовању у

Милан Стаматовић, председник општине;
Синиша Булатовић, Општински правобранилац;
Остоја Ковачевић , заменик председника Скупштине;
Арсен Ђурић, заменик председника општине и
Mирjaнa Вирић, oдбoрник Скупштинe oпштинe.

II
Oвлaшћуje сe прeдсeдник oпштинe Чajетинa Mилaн Стaмaтoвић дa
достави понуду за куповину Спортског центра на износ до 120.000.000,00
динара и да заједно са члановима комисије учествује у преговарачком поступку.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-22/2016-01 од 03 . мaртa 2016.године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић

