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Службени лист Општине Чајетина,  
Број 3/2019        

 
 

 
 

Чајетина, 28. марта  2019  . године  
 



''Службени лист општине Чајетина'',  број  3/2019  од  28. марта  2019. године 

 

С А Д Р Ж А Ј 
 

1. Решење о давању сагласности на извештај о раду са финансијским 
извештајем за 2018.годину и програм рада са финансијским планом 
за 2019.годину  Центра за социјални рад Чајетина; 
 

2. Решење о давању сагласности на извештај о раду са финансијским 
извештајем за 2018.годину Туристичке организације      '' Златибор'' ; 

 
3. Решење о давању сагласности на извештај о раду са финансијским 

извештајем за 2018.годину  Установе ''Спортски центар Чајетина''; 
 

4.  Решење о давању сагласности на Програм мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 
општине Чајетина за 2019.годину ''Златиборског Еко- Аграра '' ДОО 
Чајетина; 

 
5. Решење о давању сагласности на извештај о пословању Привредног 

друштва за развој пољопривреде ''Златиборски Еко- Аграр'' доо за 
2018.годину; 

 
6. Решење о давању сагласности на финансијски извештај за 

2018.годину Предшколске установе ''Радост'' Чајетина; 
 

7. Одлука  о прибављању непокретности у јавну својину без накнаде; 
 

8. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини 
непосредном  погодбом  Науновић  Данијели  из Крагујевца; 

 
9.  Решење  о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини 

непосредном погодбом ради формирања грађевинске парцеле у 
складу са чланом 70. Закона о планирању и изградњи; 

 
10.  Одлука о измени одлуке о безбедности и регулисању саобраћаја на 

територији општине Чајетина; 
 

11.  Решење о измени решења о именовању председника и чланова 
Комисије за планове општине Чајетина; 

 
12.  Одлука  о потреби предузимања мера за регулисање статуса 

привредних друштава која су била предмет продаје по основу 
уговора о прибављању  СТЦ '' Златибор'' и именовању директора 
привредног друштва ''  АПИМ ИНВЕСТ '' Београд ; 

 
13.  Одлука  о  признавању трошкова измештања комуналне 

инфраструктуре  инвеститорима  „SPORT TRIM’’ ЗЛАТИБОР , ''Си-
Градња'' Златибор и '' Голд Инвест  Градња'' Д.О.О Ужице; 

 
14. Р а  з н о – Закључци. 
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1 
 

На основу члана 40.  тачка 54.  Статута општине Чајетина (''Службени  
лист општине Чајетина'', број 2/2019 ), Скупштина општине Чајетина , на 
седници одржаној 28. марта 2019.године, донела је 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 
 

 ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  извештај о раду са финансијским 
извештајем  за 2018. годину  Центра за социјални рад  , који су усвојени   на 
седници Управног одбора  одржаној  28. фебруара  2019 .године по бројем  551-
08  . 
 

II 
 

 
 Саставни део овог решења  је извештај  о раду са  финансијским 
извештајем    за 2018 .годину   ове установе  .  
 
 

III 
 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 02-24/2019-01 од 28. марта 2019.године 

 
         
 
                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                          Скупштине општине, 
                          Милоје  Рајовић 
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На основу члана 40.  тачка 54.  Статута општине Чајетина (''Службени  
лист општине Чајетина'', број 2/2019 ), Скупштина општине Чајетина , на 
седници одржаној 28. марта  2019.године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 

 ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  програм рада са финансијским планом за 
2019.годину Центра за социјални рад  , који је  усвојени   на седници Управног 
одбора одржаној 23. јануара 2019. под бројем  551-02  . 
 

II 
 

 
 Саставни део овог решења је  програм рада са финансијским планом за 
2019.годину ове установе  .  
 
 

III 
 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 02-25/2019-01 од 28. марта 2019.године 

 
         
  
 
                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                          Скупштине општине, 
                          Милоје  Рајовић 
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На основу члана 40.  тачка 54.  Статута општине Чајетина (''Службени  

лист општине Чајетина'', број 2/2019 ), Скупштина општине Чајетина , на 
седници одржаној 28. марта 2019.године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 
 

 ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  извештај о раду са финансијским 
извештајем    за 2018. годину  Туристичке организације '' Златибор''   , усвојен 
на седници Управног одбора  одржаној   28. фебруара  2019 .године по бројем  
93/19  . 
 

II 
 

 
 Саставни део овог решења  је извештај  о раду са  финансијским 
извештајем    за 2018 .годину ове установе  .  
 
 

III 
 
 

 Решење доставити: Туристичка организација ''Златибор''  , рачуноводству   
Општинске управе и архиви Скупштине општине. 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 02-26/2019-01 од 28. марта 2019.године 

 
         
 
 
                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                          Скупштине општине, 

          Милоје  Рајовић 
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На основу члана 40.  тачка 54.  Статута општине Чајетина (''Службени  
лист општине Чајетина'', број 2/2019 ), Скупштина општине Чајетина , на 
седници одржаној 28. марта 2019.године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 
 

 ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  извештај о раду са финансијским 
извештајем    за 2018. годину  установе ''Спортски центар  Чајетина''   , усвојен 
на седници Управног одбора  одржаној   25. фебруара  2019 .године по бројем  
097-2/19  . 
 

II 
 

 
 Саставни део овог решења  је извештај  о раду са  финансијским 
извештајем    за 2018 .годину ове установе  .  
 
 

III 
 
 
 

 Решење доставити: Установа ''Спортски центар Чајет                                                                                        
ина'' из Чајетине   , рачуноводству   Општинске управе и архиви Скупштине 
општине. 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 02-27/2019-01 од 28. марта  2019.године 

 
         
 
 
                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                          Скупштине општине, 
                                                                                               Милоје  Рајовић 
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На основу члана 40. тачка 54.  Статута општине Чајетина ( ''Службени  

лист општине Чајетина'' број 2/2019 ), Скупштина општине Чајетина , на 
седници одржаној  28. марта 2019.године, донела је 
 
 

 

РЕШЕЊЕ  О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ МЕРА 
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И 

ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА  ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА   ЗА 
2019.ГОДИНУ'' ЗЛАТИБОРСКОГ ЕКО-АГРАРА'' ДОО ЧАЈЕТИНА  

 
 

I 
 
 
 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм  мера  подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног  развоја општине Чајетина   за 
2019 .годину   који је урађен од стране '' Златиборског ЕКО АГРАРА'' Чајетина  и 
на који је дата претходна сагласност решењем Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде број 320-00-1234/2019-09 од 19.фебруара 
2019.године. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 02-28/2019-01 од  28. марта  2019.године 

 
       
 
 
                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                          Скупштине општине, 
                                                                                                Милоје Рајовић 
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На основу члана 40. тачка 54 . Статута општине Чајетина ( ''Службени  
лист општине Чајетина'',  број  2/2109 ) Скупштина општине Чајетина , на 
седници одржаној  28. марта 2019.године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 
 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ извештај  о  пословању привредног друштва за 
развој пољопривреде  '' Златиборски Еко Аграр''доо за 2018.годину, извештај о 
субвенцијама у 2018.години, извештај о реализацији програма мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике  и политике  руралног развоја општине 
Чајетина за 2018.годину. 
 

II 
 

 
 Саставни део овог решења  су напред наведени извештаји. 
 

III 
 

 
 Решење доставити: Златиборском ''Еко –Аграру''  , рачуноводству 
Општинске управе и архиви Скупштине општине. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 02-29/2019-01  од  28. марта  2019.године 

 
 
 
       
                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                          Скупштине општине, 
                                                                                                Милоје  Рајовић 
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На основу члана 40.  тачка 54.  Статута општине Чајетина (''Службени  

лист општине Чајетина'', број 2/2019 ), Скупштина општине Чајетина , на 
седници одржаној 28. марта 2019.године, донела је 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 
 

 ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  финансијски извештај   за 2018. годину  
Предшколске установе ''Радост'' из Чајетине  , усвојен на седници Управног 
одбора ове установе дана  25. фебруара  2019 .године по бројем  199  . 
 
 

II 
 

 
 Саставни део овог решења  је  финансијски извештај   за 2018 .годину 
ове установе  .  
 
 

III 
 
 

 Решење доставити: Предшколска установа ''Радост''  из Чајетине  , 
рачуноводству   Општинске управе и архиви Скупштине општине. 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 02-30/2019-01 од 28. марта 2019.године 

 
         
 
 
                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                          Скупштине општине, 

          Милоје  Рајовић 
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На основу члана 27. ст. 10. и члана 29. став. 3. Закона о јавној својини 
(„Службени гласник РС“, број 72/11,88/13, 105/14, 104/16-др . закон, 108/16, 
113/17 и 95/18 )  и члана 40. тачка 36. Статута Општине Чајетина („Службени 
лист Општине Чајетина“, број 2/2019 ), Скупштина општине Чајетина, на 
седници одржаној дана 28. марта 2019. године, донела је  

 
 

ОДЛУКУ О ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 
 БЕЗ НАКНАДЕ 

  
1. Да се у корист Општине Чајетина прибаве у јавну својину, без накнаде 

катастарске парцеле број 4638/1; 4638/18; 4638/20; 4638/21 све КО Чајетина, 
уписане у листу непокретности број 6888 КО Чајетина. 

2. О прибављању непокретности у јавну својину из тачке 1. ове одлуке 
закључиће се уговор о поклону између именованог власника и Општине 
Чајетина у року од 30 дана након ступања на снагу ове одлуке. 

 3.Овлашћује се председник општине Чајетина, Милан Стаматовић, да у 
име Општине Чајетина закључи уговор из тачке 2. ове одлуке. 

   4.Уговор о прибављању непокретности из тачке 1. ове одлуке закључује 
се по претходно прибављеном мишљењу Општинског правобраниоца Општине 
Чајетина. 

5.Ова одлука ће се објавити у „Сл. листу општине Чајетина“  и ступа на 
снагу у року од осам дана по објављивању. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

ИНОБАЧКА д.о.о., Нови Сад, Булевар ослобођења 30а, као искључиви 

власник кат. парцела број:  

- 4638/1 по култури остало вештачки створено неплодно земљиште 

површине 18 а 15м2; 

- 4638/18 по култури остало вештачки створено неплодно земљиште 

површине 15 а 54м2; 

- 4638/20 по култури остало вештачки створено неплодно земљиште 

површине 14 а 92 м2 и 

- 4638/21 по култури остало вештачки створено неплодно земљиште 

површине 1 а 16 м2 

све КО Чајетина, уписане у листу непокретности број 6888 КО Чајетина, се дана 
31.01.2019. године, обратила се Општинском већу општине Чајетина са 
понудом да се горе наведене парцеле пренесу у јавну својину општине 
Чајетина без икакве накнаде. Ово све из разлога, како у понуди наводи, јер се 
фактички ради о јавном земљишту којом по природи ствари треба да газдује 
општина. 
 Имајући у виду одредбе Закона о јавној својини, по којима се непокретне 
ствари могу прибаљати у јавну својину бестеретним правним послом, у шта 
спада и уговор о поклону, донета је одлука као у изреци. 
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 Према одредбама поменутог закона, о прибављању непокретности у 
јавну својину одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен у складу са 
законом и статутом јединице локалне самоуправе, након чега се закључује 
уговор са власником непокретности, по претходно прибављеном мишљењу 
Општинског правобраниоца. 
 Са наведених разлога и изнетих прописа, одлучено је као у изреци 
одлуке. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 46-2/2019-01 од  28. марта  2019. године 

 
 
 

       ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине општине , 
      Милоје  Рајовић 
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Број: 463-18/2019-02 
 

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, 145/2014 и 83/2018), члана 22. ст.2. Одлуке о 
отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта земљишта („ Сл. лист 
општине Чајетина“, бр 7/10, 8/12, 5/14,1/17 и 2/18 ) и члана 40. тачка 36.  Статута 
општине Чајетина („Службени лист општине Чајетина“, бр 2/1019 ), Скупштина 
општине Чајетина, на седници одржаној дана  28. марта  2019. године, доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

  1. ОТУЂУЈЕ СЕ непосредном погодбом,  грађевинско земљиште у јавној 
својини Науновић Данијели из Крагујевца,Чиче од Романије 3/10,ради исправке 
граница суседних катастарских парцела у насељеном месту Златибор и то:  
 -  катастарска парцела број 4577/749 КО Чајетина у јавној својини 
Општине Чајетина, у површини од 100 м2, у оквиру аналитичко геодетских 
тачака:2,3,4,5 и 
            - део катастарске парцеле број 4577/5 КО Чајетина у јавној својини 
Општине Чајетина, у површини од 95 м2, у оквиру аналитичко геодетских тачака: 
1,9,10,11,12,13,14,15    који се према  елаборату геодетских радова исправке 
граница кат. парцела –спајање кп 4577/105, 4577/749 4577/480, 4577/5 све КО 
Чајетина израђеним од стране „AB&CO Geosystems” DOO Нови Сад ,Васе 
Стајица 30, одговорни пројектант Душан Н. Лазић, мастер инжењер геодезије, 
који елаборат је потврђен актом Одсека за урбанизам и просторно планирање 
број 350-356/2018-03 од 13. фебруара 2019. године, припајају катастарским 
парцелама број: 4577/480 КО Чајетина  површине 607 м2  и  4577/105 КО 
Чајетина површине          558 м2,обе у својини Науновић Данијеле из Крагујевца, 
тако да ће површина новоформиране грађевинске парцеле 1 у оквиру АГТ: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,15,14,13 износити   1361 м2. за  износ накнаде од 4.485.000,00 
(словима: четири милиона четристо осамдесет пет хиљада динара). 
 2. Поводом овог решења закључиће се уговор о отуђењу грађевинског 
земљишта између Општине Чајетина са једне и Науновић Данијеле са друге 
стране, чијем закључењу је подносилац захтева дужан да приступи у року од 30 
дана од дана доношења решења. У противном, има се сматрати да је 
именована одустала од захтева да јој се наведено земљиште отуђи и ово 
решење ће се поништити. 
 3. Уговор о отуђењу грађевинског земљишта оверава јавни бележник, а 
трошкови овере падају на терет подносиоца захтева. 
 4. О извршењу овог решења стараће се Општинска управа Чајетина. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Дана 20. фебруара  2019. године, Скупштини општине Чајетина обратила 
се Науновић Данијела из Крагујевца захтевом за отуђење грађевинског 
земљишта ближе описаног изреком овог решења, а ради исправке граница 
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суседних катастарских парцела. 
 Поступајући по наведеном захтеву, утврђено је следеће: 
 - да је  подносилац захтева власник катастарске парцеле означене бројем  
 4577/480 КО Чајетина  површине 607 м2 и катастарске парцеле означене као  
4577/105 КО Чајетина површине 558 м2  , 
 - да је општина Чајетина власник суседних грађевинских земљишта у 
јавној својини означених као кат.парцеле 4577/749 и 4577/5 обе КО Чајетина, да 
парцела 4577/749 КО Чајетина и  део парцеле 4577/5 КО Чајетина који се 
припајају наведеним кат. парцелама не  испуњавају  услове за посебну 
грађевинску парцелу као и да су мање површине од површине парцела којим се 
припајају што је утврђено из Потврде Одсека за урбанизам и просторно 
планирање број : 350-356/2018-03 од 13.фебруара 2019.године. 
 -да је Општинско правобранилаштво општине Чајетина актом број :OП 
1/2019 од 18.фебруара 2019. године дало сагласност на Елаборат геодетских 
радова –исправке граница број : 350-356/2018-03 од 30.01.2019 

- да је грађевинска парцела настала од кат. парцела број 
4577/480,4577/105,4577/749 КО Чајетина и дела кат. парцеле 4577/5 КО 
Чајетина у  складу са Планом генералне регулације насељеног места Чајетина ( 
седиште општине) са насељеним местом Златибор- I фаза ( „ Службени лист 
Општине Чајетина“ број 2/2012, 4/2016, 2/2017, 4/2017, 8/2017 и 18/2018). 

-да је на основу процене Експозитуре Пореске управе у Чајетини број: 
035-464-08-00023/2019-КАОЕ од 22. фебруара 2019. године, утврђена тржишна 
вредност предметног зељишта од     23.000,00 динара  по м2  односно  
4.485.000,00 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 као у члану 1 
диспозитива овог решења. 

У складу са чланом 29 став 4 Закона о јавној својини, непокретне ствари се 
могу прибавити или отуђити непосредном погодобом,али не испод од стране 
надлежног органа процењене тржишне вредности непокретности (код 
отуђења),ако у конкретном случају то представља једино могуће решење. 
Предлог акта,односно акт о оваквом располагању мора да садржи образложење 
из којег се може утврдити постојање оваквих околности. 

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: 463-18/2019-02 од  28. марта 2019.године 

 
                   ПРЕДСЕДНИК 
                                         Скупштине општине, 
                                                                 Милоје   Рајовић 
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                    Број : 463-88/2019-02 
 

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)  члана 40. тачка 36.  Статута 
општине Чајетина („Службени лист општине Чајетина“, бр 2/2019 ), Скупштина 
општине Чајетина, на седници одржаној дана 28. марта  2019 године, доноси 
 

                                                            Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 1. ОТУЂУЈЕ СЕ грађевинско земљиште у јавној својини непосредном 
погодбом  Драгану Богдановићу из Чајетине, Улица Златиборске чете бб, у 
складу са чланом 70. Закона о планирању и изградњи у насељеном месту 
Чајетина  и то : 
 -део кат. парцеле 3/19 КО Чајетина  у површини од 46 м2 у оквиру АГТ: 
1,2,14,13,12,11,10,9,8,7,4,1 и  отуђење се врши  у свему према пројекту 
препарцелације катастарских парцела бр. 3/37 и 3/19 обе КО Чајетина 
израђеним од стране Бироа за пројектовање „ УРБАН КОНЦЕПТ“ који пројекат 
је потврђен актом Одсека за урбанизам и просторно планирање  број 463-
88/2018-03 од 29.01.2019. године, а ради формирања грађевинске парцеле број 
1. у оквиру АГТ: 5,6,7,8,9,10,11,12,13 као и постојећих преломних тачака 14,2  у 
складу са решењем Општинске управе број 463-88/2018-02 од 04.02.2019. 
године динара   за износ накнаде од 170.200,00 (словима:   сто седамдесет 
хиљада и двеста динара). 
  2. Поводом овог решења закључиће се уговор о отуђењу грађевинског 
земљишта између Општине Чајетина са једне стране  и Драгана Богдановића са 
друге стране  чијем закључењу је именована дужна да приступи у року од 30 
дана од правноснажности решења. У противном, сматраће се да је именована  
одустала од захтева да јој  се наведено земљиште отуђи и ово решење ће се 
поништити. 
  3. Уговор о отуђењу грађевинског земљишта оверава се код јавног 
бележника, а трошкови овере падају на терет овде подносиоца захтева. 
  4.  О извршењу овог решења стараће се Општинска управа Чајетина. 
 
     О б р а з л о ж е њ е 
 
 Драган Богдановић обратио  се  захтевом Скупштини општине Чајетина, 
ради отуђења грађевинског земљишта ближе описаног у изреци овог решења, 
ради формирања грађевинске парцеле у поступку озакоњења објекта. 
 Поступајући по поднетом захтеву, утврђено је следеће: 
 - да је  подносилац захтева држалац објекта изграђеног на кат. парцели 
3/37 КО Чајетина, и да је на истој парцели уписан као носилац права 
коришћења, 
 - да је општина Чајетина власник кат. парцеле број 3/19 КО Чајетина у 
површини од 46 м2 ; 

- да су испуњени услови из члана 70. ст.3 т.2 Закона о планирању и 
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изградњи за формирање грађевинске парцеле у складу са Планом  генералне 
регулације насељеног места Чајетина ( седиште општине ) са насељеним 
местом Златибор- друга фаза ( „ Службени лист општине Чајетина“ , број  
12/2013).  

-да је на основу процене Експозитуре Пореске управе у Чајетини број: 
035-464-08-00024/2019-КАО, утврђена тржишна вредност предметног зељишта 
од  3.700,00   динара  по м2 односно   170.200,00   динара. 

У поступку утврђивања земљишта за редовну употребу објекта 
изграђеног на кат. парцелама 3/37 и 3/19 обе  КО  Чајетина Општинска управа 
Чајетина  донела је решење број 463-88/2018-02 од 04. фебруара 2019. године 
којим је усвојен захтев Драгана Богдановића из Чајетине и утврђено земљиште 
за редовну употребу објекта у поступку озакоњења.  Саставни део предметног 
решења чини и пројекат препарцелације катастарских парцела бр. 3/37 и 3/19 
обе КО Чајетина израђеним од стране Бироа за пројектовање „ УРБАН 
КОНЦЕПТ“ који пројекат је потврђен актом Одсека за урбанизам и просторно 
планирање  број 463-88/2018-03 од 29.01.2019. године са пројектом геодетског 
обележавања за кат. парцеле број 3/37 и 3/19 КО Чајетина урађен од стране АB i 
CO GEOSYSTEMS, одговорни пројектант Душан Лазић, дипл. инж. геодезије . 

  Како је чланом 100. 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, 145/2014 и 83/2018), прописано да се грађевинско земљиште у јавној 
својини може отуђити непосредном погодбом ради формирања грађевинске 
парцеле у складу са чланом 70, то су се стекли услови за доношење одлуке као 
у изреци. 
 
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 463-88/2019 -02 од 28. марта 2019.године 

 
 
                 ПРЕДСЕДНИК 
 ДОСТАВИТИ:        Скупштине општине, 
        1. Подносиоцу захтева           Милоје Рајовић 
        2. О.Ј.П-у Чајетина 
        3. Општинској управи Чајетина, 
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На основу члана 13. и 14. Закона о безбедности саобраћаја на путевима                   
( ''Службени гласник РС'', број 41/2009, 53/2010 , 101/2011...87/2018  ) и члана  
40. тачка 6. Статута општине Чајетина ('' Службени лист оштине Чајетина '',       
бр, 2/2019) , Скупштина општине Чајетина на седници одржаној 28. марта 2019. 
године, донела је  
 
 

ОДЛУКУ  О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О  БЕЗБЕДНОСТИ И РЕГУЛИСАЊУ 
САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 

Члан 1. 
 
 У Одлуци о безбедности и регулисању саобраћаја на територији општине 
Чајетина ( ''Општински службени гласник '' , број 11/2003, 3/2006 и 6/2014 ) члан 
14. мења се и гласи : 

 
Члан 14. 

 
 '' Као аутобуска стајалишта  која могу да се користе за линијски 
превоз путника одређују се следећа места и то: 

- Бела Земља, Секулићи-продавница , Боровићи , Мачкат- 

ветеринарска станица , Мачкат- пошта , Мачкат- Бајова кафана 

Мачкат –петља Златиборац , Сушица- Бохор , Мачкат – мост 

Криваја , Сушица –кафана Лојо ,петља Сушица, Јевремовићи, 

Чајетина-улица краља Александра Карађорђевића  -код зграде 

старе поште,  Чајетина- код ЕПС-а , Ћетен, Златибор- Палисад 

петља са леве стране,  Златибор- на платоу код ресторана 

''Слобода'', Златибор- стара кафана ''Лесковац'' ,  Златибор-на 

платоу преко пута депаданса хотела ''Палисад'' и Златибор –

преко пута пијаце, Смиљански закос – код чесме , Водице- код 

кафане ''Жубор''  и Борова глава''. 

 
Члан 2. 

 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу општине Чајетина''. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 02-32/2019-01 од 28. марта 2019.године 

 
 

                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                           Скупштине општине, 

                                                                           Милоје  Рајовић 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС'', број  129/07,83/2014- др.закон, 101/2016 –др. закон и 
47/2018 ), члана 52. Закона о планирању и изградњи (''Службени  гласник РС'' , 
број 72/09,81/09-исп, 64/10 одлука УС , 24/11, 121/12… 83/2018 )  и члана 40. 
Статута општине Чајетина  (''Службени лист општине Чајетина'', број 2/2019 ), 
Скупштина  општине Чајетина, на седници одржаној  28. марта 2019. године, 
донела је 
 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ 

ЧАЈЕТИНА 
   

I 
 

У  решењу о именовању председника и чланова Комисије за планове 
општине Чајетина број 02-141/2017-01 од 28. децембра 2017.године  , врши се 
измена  тако што се разрешавају два члана комисије и то: 
 

1. Вељко Радуловић из Златибора  и 

 
2. Славица Лазић из Ужица . 

 

II 
 

Светлана Јовановић из Ужица, досадашњи члан комисије , именује се за 
председника Комисије за планове општине Чајетина. 

 

III 
 
 

 У осталом делу решење остаје неизмењено. 
 

IV 
 

 Решење доставити: именованим, Комисији за планове општине 
Чајетина, рачуноводству Општинске управе Чајетина   и архиви Скупштине 
општине. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 
Број: 02-33/2019-01 од  28.  марта 2019. године 

 
                   ПРЕДСЕДНИК 
                      Скупштине општине,  
                  Милоје  Рајовић 
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На основу члана 384, 483. и 487 Закона о привредним друштвима                     

( ''Службени гласник РС'', бр.  36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон , 5/2015, 
44/2018 и 95/2018 )  и члана 40. тачка 10. и 38. Статута општине Чајетина            
( ''Службени лист општине Чајетина'' , бр. 2/2019 )  , Скупштина општине 
Чајетина на седници одржаној  28. марта 2019.године , донела је  следећу 
 

ОДЛУКУ  О ПОТРЕБИ ПРЕДУЗИМАЊА МЕРА ЗА РЕГУЛИСАЊЕ СТАТУСА 
ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА КОЈА СУ БИЛА ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ ПО ОСНОВУ 

УГОВОРА О ПРИБАВЉАЊУ  СТЦ '' ЗЛАТИБОР'' И ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ''АПИМ ИНВЕСТ'' БЕОГРАД  

 

I 
 

 Овом  одлуком се констатује да је општина Чајетина  на основу уговора о 
купопродаји ОПУ бр. 41-2019 од 11. јануара  2019.године  између осталог стекла  
и 100 % удела у привредном друштву '' АПИМ ИНВЕСТ'' доо Београд-Раковица ; 
да је ово привредно друштво оснивач и једини члан зависног друштва '' WAI TAI 
'' доо Београд  чији огранак СТЦ '' Златибор''  обавља делатност у 
непокретности која је такође  била предмет продаје ;  да је код  Агенције за 
привредне регистре Републике Србије проведена промена оснивача  
привредног друштва ''АПИМ ИНВЕСТ'' Београд тако што је као једини оснивач 
уписана  општина  Чајетина и да је у циљу  регулисања статуса ових 
привредних друштава неопходно  предузети  следеће: 

- спровести поступак  статусне промене спајања која подразумева 
престанак оба привредна друштва ( ''АПИМ ИНВЕСТ'' и '' '' WAI TAI '')  и 
стварање новог привредног друштва које ће бити правни следбеник 
оба друштва  и у потпуности одговарати потребама оснивача- општина 
Чајетина; 

- пре спровођења описане статусне промене променити адресу –
седиште оба друштва тако што ће нова адреса бити Златибор, улица 
Спортова бб. ; 

- усвојити нацрте уговора о статусним променама од стране оба 
привредна друштва  и након  протека законског рока  урадити 
оснивачки акт новог друштва .  

 
II 
 

 У циљу спровођења напред наведених радњи у којима би општина 
Чајетина активно учествовала као оснивач и фактички власник матичног и 
зависног друштва  овлашћује се Општинско веће општине Чајетина  да доноси 
одлуке из делокруга  скупштине друштва '' АПИМ ИНВЕСТ'' доо које су потребне 
за спровођење предложене статусне промене а све у крајњем циљу 
припремања предлога одлуке о оснивању новог привредног друштва  а коју 
одлуку ће усвојити  Скупштина општине Чајетина. 
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III 
  
  Именује се Јелица Тошић из Сирогојна за директора привредног друштва  
''АПИМ ИНВЕСТ''  Београд  на период до доношења одлуке о оснивању новог 
привредног друштва.   
 

IV 
 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у 
''Службеном листу општине Чајетина''. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 02-34/2019 -01 од 28. марта  2019.године 

 
 
 

                                  ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                 Скупштине општине, 

                                                                              Милоје  Рајовић  
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На  основу  члана 13а Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског 

земљишта ( „Службени лист општине Чајетина „ , бр. 7/10,8/12 и 5/14) и  члана  
40. Статута општине Чајетина,  („Службени лист општине Чајетина“ бр. 2/2019 ) 
Скупштина општине Чајетина на седници одржаној  28. марта 2019. године,  
донела је 

 
 
 

ОДЛУКУ   О  ПРИЗНАВАЊУ ТРОШКОВА ИЗМЕШТАЊА 
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  ИНВЕСТИТОРУ  „SPORT TRIM 

SRC ’’  DОО БЕОГРАД  ,ОГРАНАК ЗЛАТИБОР   
 

Члан 1. 
 
 

Инвеститору  „SPORT TRIM SRC  ’’ DOO Београд , огранак Златибор 

признају се трошкови измештања  НН каблова по рачуну број 03-2019-04 од  12. 
марта 2019.године '' Глига електро'' Чајетина  у износу од 170.640,00 динара , 
на к.п. број 4577/ 758 КО Чајетина. 
 

Члан 2. 
 
 

 Наведени  износ из  члана 1.  ове одлуке умањује се од укупног  износа 
обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта ради изградње 
објекта овог инвеститора и то од износа 9.546.646,00 динара. 
 

Члан 3. 
 
 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у 
"Службеном листу општине Чајетина". 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
 Број: 418-47/18- 01  од  28. марта  2019.године 

 
 

              ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              Скупштине општине, 
                                                                                                   Милоје  Рајовић 
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На  основу  члана 13а Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског 

земљишта ( „Службени лист општине Чајетина „ , бр. 7/10,8/12 и 5/14) и  члана  
40. Статута општине Чајетина,  („Службени лист општине Чајетина“ бр. 2/2019 ) 
Скупштина општине Чајетина на седници одржаној  28.  марта 2019. године,  
донела је 

 
 

ОДЛУКУ   О  ПРИЗНАВАЊУ ТРОШКОВА ИЗМЕШТАЊА 
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  ИНВЕСТИТОРУ  ''СИ-ГРАДЊА'' 

ЗЛАТИБОР  

 
Члан 1. 

 
Инвеститору Марку Словићу ПР. занатска радња ''СИ  градња '' Златибор  

признају се трошкови измештања измештања телефонског кабла ТК 39П 10 х 4 
х 0,6 у дужини од 42 м и израде спојница хага 43/15-8 –комада 2, измештање 
два кабла ПП 00150 м2 у дужини од 112 метара са одговарајућим спојницама и 
постављање поцинковане траке ( 25 х 4 )  са припадајућом позор траком по 
рачуну број 22/2018 од 01.августа 2018.године  '' Електро-Витко'' из Ужица  на 
износ од 297.000,00 динара  , на к.п. број  4577/759 КО Чајетина .  

 
 

Члан 2. 
 
 

Наведени  износ из  члана 1.  ове одлуке умањује се од укупног  износа 
обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта ради изградње 
објекта овог инвеститора и то од износа  5.298.265,00 динара. 

 
  

Члан 3. 
 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у 
"Службеном листу општине Чајетина". 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
 Број: 400- 159/2019-01  од  28.  марта 2019.године 

 
 

              ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              Скупштине општине, 
                                                                                                   Милоје  Рајовић 
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На  основу  члана 13а Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског 
земљишта ( „Службени лист општине Чајетина „ , бр. 7/10,8/12 и 5/14) и  члана  
40. Статута општине Чајетина,  („Службени лист општине Чајетина“ бр. 2/2019 ) 
Скупштина општине Чајетина на седници одржаној  28.  марта 2019. године,  
донела је 

 
 

ОДЛУКУ   О  ПРИЗНАВАЊУ ТРОШКОВА ИЗМЕШТАЊА 
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  ИНВЕСТИТОРУ                   

''ГОЛД ИНВЕСТ ГРАДЊА'' Д.О.О УЖИЦЕ  

 
Члан 1. 

 
 

Инвеститору „ ГОЛД ИНВЕСТ ГРАДЊА '' д.о.о Ужице признају се 

трошкови измештања  кабл вода 10 КВ по рачуну број ( 05) 00091-4  од  08. 
октобра  2018.године ''  ОМЕГА '' Златибор   у износу од  427.656,83 00 динара ,  
на к.п. број 4571/86  КО Чајетина. 

 
 

Члан 2. 
 
 

Наведени  износ из  члана 1.  ове одлуке умањује се од укупног  износа 
обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта ради изградње 
објекта овог инвеститора и то од износа  21.906.677,00  динара. 

 
 

 
Члан 3. 

 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у 
"Службеном листу општине Чајетина". 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
 Број: 400-1091/2018-02  од  28.  марта 2019.године 

 
 
 

              ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              Скупштине општине, 
                                                                                                   Милоје  Рајовић 
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На основу члана 104. Статута општине Чајетина ( '' Службени лист 
општине Чајетина'' број 7/08 ), Скупштина општине Чајетина на седници 
одржаној  28.  марта  2019 .године донела је следећи  
 
 
 
 

  ЗАКЉУЧАК  
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  

 
 

I 
 
 
 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за продужење рока за  30 дана од дана  
доношења овог закључка , ради закључења уговора о отуђењу  грађевинског 
земљишта у јавној својини , непосредном погодбом , ради исправке граница 
суседених кат. парцела Миловану Рајевац  из  Београда  по решењу Скупштине 
општине број 463-87/2018-02 од 27.децембра 2018.године. 
 
 

II 
 
 

 
 Закључак доставити:  Општинској управи , именованом  и архиви СО. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 463-87/2018-02 од 28. март  2019.године 

 
 
 

          ПРЕДСЕДНИК 
                                                            Скупштине општине, 

                                                          Милоје Рајовић 
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 На основу члана 104. Статута општине Чајетина ( '' Службени лист 
општине Чајетина'' број 7/08 ), Скупштина општине Чајетина на седници 
одржаној  28. марта  2019 .године донела је следећи  
 
 
 
 

  ЗАКЉУЧАК  
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  

 
 

I 
 
 
 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за продужење рока за  30 дана од дана  
доношења овог закључка , ради закључења уговора о отуђењу  грађевинског 
земљишта у јавној својини , непосредном погодбом , ради исправке граница 
суседених кат. парцела предузећу '' ЕМD  2011 '' из  Београда  по решењу 
Скупштине општине број 463-10/2019-02 од  21. фебруара 2019 .године. 
 
 

II 
 
 

 
 Закључак доставити:  Општинској управи , именованом  и архиви СО. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 463-10/2019-01 од 28. марта  2019.године 

 
 
 

          ПРЕДСЕДНИК 
                                                            Скупштине општине, 

                                                          Милоје Рајовић 
 

 


