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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА

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

БРОЈ 8
Службени лист Општине Чајетина,
Број 8/2019

Чајетина, 20 .јуна 2019 . године

''Службени лист општине Чајетина'', број 8/2019 од 20 . јуна 2019. године

САДРЖАЈ
1. Одлука о завршном рачуну буџета општине Чајетина за

2018.годину;
2. Решење о давању сагласности на извештај о пословању и
финансијски извештај за 2018.годину Комуналног јавног
предузећа ''Златибор'';
3. Решење о давању сагласности на извештај о раду и
пословању са финансијским извештајем за 2018.годину
Јавног комуналног предузећа '' Водовод Златибор'';
4. Решење о давању сагласности на измене финансијског
плана за 2019. годину ЈКП'' Водовод Златибор'';
5. Решење о давању претходне сагласности на Одлуку ЈКП
'' Водовод Златибор'' ;
6. Решење о давању сагласности на извештај о пословању и
финансијски извештај за 2018.годину Јавног предузећа
'' Gоld Gоndоlа Zlаtibоr '';
7. Решење о давању сагласности на извештај о пословању и
финансијски извештај за 2018.годину Јавног предузећа
'' Регионални центар за управљање отпадом Дубоко ''
Ужице;
8. Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма
пословања ЈКП'' Дубоко'' Ужице;
9. Решење о давању сагласности на извештај о пословању и
финансијски
извештај
за
2018.годину Библиотеке
''Љубиша Р. Ђенић'' из Чајетине ;
10. Одлука о изради Плана детаљне регулације
за научнообразовни центар ''ХИЛАНДАР'';
11. Одлука о додељивању награда и признања општине
Чајетина у 2019.години;
12. Одлука о измени и допуни одлуке о могућности озакоњења
комерцијалних, стамбених и стамбено пословних објекта
намењених тржишту;
13. Решење о измени решења о именовању председника и
чланова Комисије за планове општине Чајетина;
14. Решење о давању у закуп неизграђеног
грађевинског
земљишта Савић Милисаву из Рибнице;
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15. Решење о давању сагласности на измене финансијског

плана Златиборски ''Еко –Аграр'' Чајетина ;
16. Одлука о уређивању грађевинског земљишта средствима
инвеститора '' МCS –SISТЕМ'' доо из Пожеге;
17. Одлука о уређивању грађевинског земљишта средствима
инвеститора Нешић Сандре и Терзић Предрага из
Златибора ;
18. Одлука о уређивању грађевинског земљишта средствима
инвеститора '' СТАН ПРОЈЕКТ'' Београд;
19. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној
својини непосредном погодбом Николић Николи из
Златибора и прибављању у јавну својину дела кат.
Парцеле 4539/7 КО Чајетина;
20. Решење о отуђењу грађевинског земљишта
у јавној
својини непосредном погодбом, Брковић Душанки из
Ужица;
21. Решење
о отуђењу грађевинског земљишта у јавној
својини непосредном погодбом, Дејану Недељковићу из
Краљева;
22. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној
својини непосредном погодбом, Дуловић Драгославу и
Дуловић Првославу из Мачката;
23. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној
својини непосредном погодбом, Зорану Вирићу из
Чајетине;
24. Решење о отуђењу грађевинског земљишта
у јавној
својини непосредном погодбом „Макспро“ доо из
Београда;
25. Решење
о отуђењу грађевинског земљишта у јавној
својини непосредном погодбом „ АКРИЛИК “ доо из
Тополе, Радојичић Радовану и Радојичић Владимиру из
Београда.
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Одлука о завршном рачуну буџета општине Чајетина за
2018.годину;
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На основу члана 40. Статута општине Чајетина ( ''Службени лист
општине Чајетина'',број 2/2019), Скупштина општине Чајетина , на седници
одржаној 20. јуна 2019 .године, донела је

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на извештај о пословању и финансијски
извештај за 2018. годину Комуналног јавног предузећа '' Златибор '' који је
усвојен на седници Надзорног одбора овог предузећа одржаног 22.маја 2019.
године под бројем 1239/3 .

II
Саставни део овог решења je нaпрeд нaвeдeни извeштaј и одлука
Надзорног одбора .

III
Решење доставити: КЈП '' Златибор'' из Чајетине , рачуноводству
Општинске управе и архиви Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-68/2019 -01 од 20 . јуна 2019.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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На основу члана 40. Статута општине Чајетина ( ''Службени лист
општине Чајетина'',број 2/2019), Скупштина општине Чајетина , на седници
одржаној 20. јуна 2019 .године, донела је

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на извештај
о раду и пословању
са
финансијским извештајем за 2018. годину ЈКП ''Водовод Златибор '' који је
усвојен на седници Надзорног одбора овог предузећа одржаног 27.маја 2019.
године под бројем 771-2/2019 .

II
Саставни део овог решења je нaпрeд нaвeдeни извeштaј и одлука
Надзорног одбора .

III
Решење доставити: ЈКП ''Водовод Златибор''
из
рачуноводству Општинске управе и архиви Скупштине општине.

Чајетине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-67/2019-01 од 20. јуна 2019.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић

,
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На основу члана 40. Статута општине Чајетина (''Службени лист
општине Чајетина'', број 2/2019 ), Скупштина општине Чајетина , на седници
одржаној 20. јуна 2019.године, донела је

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене финансијског плана ЈКП ’’ Водовод
Златибор ’’ Чајетина који је усвојен на седници Надзорног одбора одржаној
19.јуна 2019 .године под бројем 2131-1/19 .

II
Саставни део овог решења су измене финансијског плана овог предузећа
и одлука Надзорног одбора .

III
Решење доставити: ЈКП ’’ Водовод Златибор ’’ Чајетина , рачуноводству
Општинске управе и архиви Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-66/2019-01 од 20. јуна 2019.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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На основу члана 22. став 4. Закона о јавним предузећима ( ''Службени
гласник РС'', број 15/2016 ) и члана 40. Статута општине Чајетина („Службени
лист општине Чајетина'', бр. 2/2019 ), Скупштина општине Чајетина, на седници
одржаној 20. јуна 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
ЈКП'' ВОДОВОД ЗЛАТИБОР''
I
Дaje сe претходна сaглaснoст нa Oдлуку о повећању основног
новчаног капитала ЈКП '' Водовод Златибор'' Чајетина коју је донео Надзорни
одбор овог предузећа , на седници од 25. априла 2019 .године под бројем
1439-3/2019 .

II
Саставни део овог решења је напред наведена одлука.

III

Ово решење биће објављено у ''Службеном листу општине Чајетина''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-65/2019-01 од 20. јуна 2019.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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На основу члана 40. Статута општине Чајетина ( ''Службени лист
општине Чајетина'',број 2/2019 ), Скупштина општине Чајетина , на седници
одржаној 20. јуна 2019.године, донела је

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на извештај о пословању и финансијски
извештај за 2018. годину Jавног предузећа '' Gold gondola Zlatibor '' који је
усвојен на седници
Надзорног одбора овог предузећа одржаноj 11. јуна
2019.године.

II
Саставни део овог решења је напред наведени извештај и одлука
Надзорног одбора .

III
Решење доставити: ЈП ''Gold gondola Zlatibor '' из
рачуноводству Општинске управе и архиви Скупштине општине.

Чајетине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-64/2019-01 од 20. јуна 2019.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић

,
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На основу члана 40. Статута општине Чајетина ( ''Службени лист
општине Чајетина'',број 2/2019 ), Скупштина општине Чајетина , на седници
одржаној 20. јуна 2019.године, донела је

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на извештај о пословању и финансијски
извештај за 2018.годину ЈКП'' Регионални центар за управљање отпадом
Дубоко '' Ужице , који је усвојен на седници Управног одбора овог предузећа
одржаној 23 .априла 2019.године под бројем 123/ 4.
II
Саставни део овог решења је извештај о пословању и финансијски
извештај за 2018 .годину ЈКП'' Регионални центар за управљање отпадом
Дубоко '' из Ужица .

III
Решење доставити: ЈКП'' Регионални центар за управљање отпадом
Дубоко '' из Ужица , рачуноводству Општинске управе и архиви Скупштине
општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-63 /2019-01 од 20. јуна 2019.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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На основу члана 40. Статута општине Чајетина (''Службени лист
општине Чајетина'', број 2/2019 ), Скупштина општине Чајетина , на седници
одржаној 20. јуна 2019.године, донела је

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене и допуне Програма пословања
ЈКП'' ДУБОКО'' из Ужица за 2019. годину које су усвојене на седници Управног
одбора овог јавног предузећа од 23. априла 2019. године под бројем 123/8.

II
Саставни део овог решења су измене и допуне Програма пословања
ЈКП'' ДУБОКО'' из Ужица и Одлука Управног одбора.

III
Решење доставити:ЈКП '''ДУБОКО'' из Ужица , рачуноводству Општинске
управе и архиви Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-60/2019-01 од 20. јуна 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 20. јуна 2019.године, донела је

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на извештај о раду и финансијски извештај за
2018.годину Библиотеке ''Љубиша Р. Ђенић'' из Чајетине , који су усвојени
на седницама Управног и Надзорног одбора ове установе од 27. и 29 марта
2019 .године.

II
Саставни део овог решења је извештај о раду и финансијски извештај за
2018 .годину Библиотеке ''Љубиша Р. Ђенић'' из Чајетине .

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

Чајетина,

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-61/2019-01 од 20. јуна 2019.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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На основу члана 46. 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, 54/2013-одлука УС, 98/2013 - одлука УС,
132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019) и члана 40. Статут општине Чајетина
( ''Службени лист општине Чајетина '', бр.2/2019 ) , Скупштина општине Чајетина
на седници одржаној дана 20. јуна 2019.године , донела је

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА НАУЧНО – ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР „ХИЛАНДАР“
Члан 1.
Назив плана
Доношењем ове Одлуке приступа се изради Плана детаљне регулације
за научно – образовни центар „Хиландар“ у даљем тексту: План детаљне
регулације.
Члан 2.
Оквирна граница Плана детаљне регулације
Планом детаљне регулације разрадиће се део територије Општине
Чајетина у површини од око 70 ha.
Прелиминарном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део
кат. парцеле бр. 7005/23 КО Чајетина. Површина обухвата плана је око 70 ha.
Граница Плана детаљне регулације је дефинисана као прелиминарна, а
коначна граница ће се утврдити и дефинисати приликом припреме и
верификације нацрта плана.
Саставни део ове одлуке је графички приказ са прелиминарном границом
обухвата Плана детаљне регулације.
Члан 3.
Услови и смернице планских докумената вишег реда и ширег подручја и
списак потребних подлога за план
Плански основ за израду Плана детаљне регулације је План генералне
регулације насељеног места Чајетина (седиште општине) са насељеним
местом Златибор II фаза („Службени лист Општине Чајетина“ број 7/2019).
Планом генералне регулације насељеног места Чајетина (седиште
општине) са насељеним местом Златибор II фаза („Службени лист Општине
Чајетина“ број 7/2019), као планом вишег реда, предвиђена је израда Плана
детаљне регулације.
За потребе Плана детаљне регулације, користиће се дигитална
катастарска подлога добијена од Републичког геодетског завода - Служба за
катастар непокретности Чајетина, и катастарско топографски снимак.
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Члан 4.
Начела планирања, коришћења, уређења и заштите простора из важеће
планске документације
С обзиром да је предмет обраде у Плану детаљне регулације простор
који је неизграђен, планира се комплетно уређење и изградња објекта
образовања са објектима за смештај ученика уз пратеће садржаје спорта и
рекреације, и са мањом православном богомољом за духовне потребе
корисника центра.
Члан 5.
Визија и циљ израде плана
Основни циљ израде овог Плана детаљне регулације је утврђивање правила
уређења и грађења, односно стварање планског основа за:





дефинисање јавног интереса и разграничење површина јавних и осталих
намена
детаљна разрада локације на којој је предвиђени образовно – научни
садржаји уз пратеће садржаје спорта и рекреације и као и остале додатне
намене (верски објекат, економски део комплекса...)
унапређење
планираног
саобраћајног
решења
и
комуналне
инфраструктуре
подстицај развоја туризма, кроз планирану изградњу.
Члан 6.

Концептуални оквир планирања, са предлогом основних намена простора
и коришћења земљишта
Планом детаљне регулације разрадиће се простор који према Плану
генералне регулације
насељеног места Чајетина (седиште општине) са
насељеним местом Златибор II фаза - плану вишег реда припада грађевинском
подручју (јавна намена- образовање).
Члан 7.
Начин финансирања израде планског документа, назив носиоца израде и
рок за израду
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће Општинска
управа Чајетина.
Носилац израде плана је Општинска управа Чајетина.
Рок за израду нацрта Плана детаљне регулације је 120 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке, не рачунајући време потребно за спровођење
законске процедуре.
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Члан 8.
Место и начин обављања јавног увида
Носилац израде Плана након доношења ове Одлуке организује рани
јавни увид у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи, који се
оглашава у средствима јавног информисања и у електронском облику на
интернет страници општине Чајетина и траје 15 дана од дана објављивања.
Након обављене стручне контроле Нацрта плана од стране Комисије за
планове, у складу са чланом 49.Закона о планирању и изградњи, План се
упућује на јавни увид у трајању од 30 дана, који се оглашава у дневним и
локалним средствима јавног информисања.
Подаци о месту, начину и времену излагања нацрта Плана на јавни увид
огласиће се у дневном листу и локалним средствима информисања.
О излагању Плана на рани јавни увид и јавни увид стара се носилац
израде.
Члан 9.
Остали елементи
За потребе израде Плана детаљне регулације, не приступа се изради
Стратешке процене утицаја на животну средину, на основу претходно
обављеног поступка о одлучивању, сходно Закону о стратешкој процени утицаја
на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/2004 и 88/2010).
План детаљне регулације израдиће се у четири (4) истоветих примерка у
штампаном (аналогном) и два (2) истоветна примерка у дигиталном облику.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном листу општине Чајетина'' .

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-59/2019-01 од 20. јуна 2019.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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На основу члана 10. Статута Општине Чајетина ('' Службени лист
општине Чајетина '' , број 2/2019 ) и члана 2. Одлуке о установљењу награда и
признања Општине Чајетина ('' Општински службени гласник '' , број 10/95 ),
Скупштина општине Чајетина , на седници одржаној 20. јуна 2019.године,
донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЉИВАЊУ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА У
2019.години
Члан 1.
Овом одлуком додељују се награде појединцима и организацијама , за
изузетне резултате и достигнућа у привреди, друштвеним делатностима и
другим областима јавног живота, који су значајни за Општину Чајетина и њене
грађане.
Члан 2.
Општинска награда ''Златиборска повеља'', ДОДЕЉУЈЕ СЕ :
проф. др ПЕТАР ГРБОВИЋ ИЗ ЧАЈЕТИНЕ
Члан 3.
Плакета ''Димитрије Туцовић'' , ДОДЕЉУЈЕ СЕ :
1.
2.
3.
4.
5.

Млекара Лазар Блаце из Блаца;
Богдан Планић из Златибора ,
Драган Росић из Чајетине,
др. Јела Трнавчевић из Чајетине,
др. Драган Терзић из Крушевца,

6. Радомир Раковић-Ракац из Златибора и
7. Танасијевић Радован из Трипкове.

Члан 4.
Похвалнице се додељују свим свршеним ученицима основних и
средње школе на територији Општине Чајетина, као и свршеним ученицима
средњих школа на територији Републике, који имају пребивалиште на
територији Општине Чајетина, добитницима дипломе ''Вук Караџић'' и то :
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1. Станић Вељко из Шљивовиоце , ОШ ''Миливоје Боровић '' Мачкат, ђак
генерација;
2. Дедовић Данијела из Трнаве , ОШ Саво Јовановић Сирогојно '' , ђак
генерације;
3. Пећинар Алекса из Златибора , ОШ ''Димитрије Туцовић '' вуковац и
ђак генерације;
4. Дробњак Зорана из Златибора , ОШ ''Димитрије Туцовић '' вуковац;
5. Јанковић Никола из Чајетине , Угоститељко туристичка школа, ђак
генерације и
6. Терзић Јасмина из Љубиша, Економска школа , вуковац и ђак
генерације.
Добитницима похвалнице припада и златник .
Члан 5.
Председник општине додељује захвалнице следећим лицима и то:
1. Милан Радивојчевић –Кићан из Чајетине :
2. Милорад Смиљанић из Чајетине :
3. Радосав Јелисијевић из Златибора :
4. Дејан Церовић из Криве Реке :
5. Јована Михајловић из Чајетине и
6. Крста Станић из Бранежаца.
Добитницима захвалница припада и новчана награда у износу од
30.000,оо динара.
Члан 6.
Признање „Зоран Тмушић – за људскост и хуманост у тешким
временима“, додељује се Јелени Божовић из Ужица .
Добитнику овог признања припада и новчана награда у износу од
30.000,оо динара.
Члан 7.
Награде додељене по овој одлуци уручиће добитницима председник
општине на свечаној седници која се одржава , 30 .јуна 2019.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-58/2019-01 од 20. јуна 2019. 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, 83/2014- др закон, 101/2016. др. закон и 47
/2018 ), члана 97.ст.8 Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',
број 72/2009 , 81/2009 испр., 64/2010 -одлука УС,24/2011,121/2012,42/2013одлука 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
83/2018 ) и члана 40. Статута општине Чајетина ('' Службени лист општине
Чајетина'' број 2/2019 ) Скупштина општине Чајетина, на седници одржаној дана
20. јуна 2019.године, донела је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МОГУЋНОСТИ ОЗАКОЊЕЊА
КОМЕРЦИЈАЛНИХ , СТАМБЕНИХ И СТАМБЕНО ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА
НАМЕЊЕНИХ ТРЖИШТУ
Члан 1.
У Одлуци о могућности озакоњења комерцијалних, стамбених и стамбено
пословних
објеката намењених тржишту
(„Сл.лист општине Чајетина“
бр.12/2015, 2/2016 , 11/2016 и 8/2017 ) мења се члан 5 став 4 и гласи:
„За објекте наведене у чл.5.став 2. одлуке ,чија бруто грађевинска
површина прелази 500 м2 на парцели, односно збир
свих надземних и
подземних етажа, плаћају се трошкови за увећано оптерећење коришћења
комуналне инфраструктуре( воде и каналазије)
али само за нето површину
преко 500 м2 , која је изграђена без одобрења надлежног органа узимајући
у обзир следеће чињенице:
- трошкови за увећано оптерећење коришћења комуналне инфраструктуре(
воде и канализације) се могу обрачунати само у случајевима где постоје
технички услови надлежног предузећа за прикључак предметног објекта на
водоводну и канализациону мрежу ,
- приликом утврђивања и бруто и нето површине објекта у исте се урачунава
површина свих објеката на једној парцели,
- под одобрењем за изградњу надлежног органа, у смислу овог члана, сматра
се решење о грађевинској дозволи издато у складу за законом о планирању и
изградњи ,као и решење о грађевинској и употребној дозволи издато у поступку
легализације али не и решење о озакоњењу издато у поступку озакоњења
објекта,
- на једној парцели на којој је изграђено више објеката од обрачуна трошкова
за увећано оптерећење коришћења комуналне инфраструктуре, може бити
изузето само и максимално
500м2 нето површине објекта изграђеног без
одобрења за изградњу надлежног органа , описаног у претходној алинеји овог
члана , без обзира на број и површину објеката на предметној парцели,
-За све друге објекте који нису наведени у чл.5.ст.2.одлуке, плаћају се
трошкови за целокупну површину , за коју није издато одобрење за изградњу у
складу са законом о планирању и изградњи”.
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Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном листу општине Чајетина''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-57/2019-01 од 20. јуна 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 31/2019 ) и
члана 40. Статута општине Чајетина (''Службени лист општине Чајетина'', број
2/2019), Скупштина општине Чајетина, на седници одржаној 20. јуна 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 разрешава члан комисије :
Славица Дидановић

из Чајетине, а за новог члана именује

Срђан Пантовић из Чајетине .

II
У осталом делу решење остаје неизмењено.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА
Број: 02-56/2019-01 од 20. јуна 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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Број: 463-27/2018-02
На
основу
Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање
закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта ( „ Службени лист
општине Чајетина број 4/2007 ) Скупштина општине Чајетина, на седници
одржаној дана 20. јуна 2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. САВИЋ МИЛИСАВУ из Рибнице даје се у закуп неизграђено
грађевинско земљиште део кат. парцеле 1245/18 КО Чајетина у површини од
40м2 за износ накнаде од 80.000,00 динара.
2. Поводом овог решења закључиће се уговор о закупу између Савић
Милисава и општине Чајетине у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке
у противном, има се сматрати да је именовани одустао од захтева да му се
наведено земљиште да у закуп и ово решење ће се поништити.
3. Грађевинско земљиште из тачке 1. овог решења се даје са роком
трајања закупа од 99. година од дана закључења уговора о закупу земљишта.
4. Уговор о отуђењу грађевинског земљишта оверава јавни бележник, а
трошкови овере падају на терет подносиоца захтева.
5. О извршењу овог решења стараће се Општинска управа Чајетина.
Образложење
Дана 16.04.2018. Савић Милисав преко пуномоћника Славице Дидановић
обратио се Скупштини општине Чајетина захтевом за давање у закуп дела кат.
парцеле 1245/18 КО Чајетина површине 40м2.
Наиме увидом у документацију достављену уз захтев утврђено је да је:
- да је решењем Скупштине општине Чајетина број : 463-109/08-02 од
16.10.2008.године, након спроведеног јавног огласа за давање у закуп осталог
неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини објављеног у листу
„Вечерње новости“ од 05.07.2008.године закупцу дато у закуп остало
неизграђено грађевинско земљиште у државној својини , грађевинско
земљиште у насељеном месту Чајетина,насеље „Ћетен“ и то кат.парцела број
1245/18 КО Чајетина у површини од 362 m2 ради изградње објекта за
становање.
- да је дана 19.12.2008.године на основу горе наведеног решења између
Општине Чајетина са једне стране и Савић Милисава из Јабланице с друге
стране закључен Уговор о давању у закуп грађевинског земљишта на одређено
време,99 година,заведен под бројем 418-179/08-04 у даљем тексту основни
уговор.
- да је закупац по основном уговору у целости измирио обавезу плаћања
закупнине што је утврђено увидом у потврду одсека за финансије Општинске
управе Чајетина број 418-1/45-02 од 20.05.2019. године
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- да закупац није уписао своје право у евиденцију Службе за катастар
непокретности.
- да је након закључења основног уговора Општинска управа Чајетина по
захтеву Новака Максимовића из Чајетине а уз сагласност Савић Милисава
извршила исправку граница суседних кат.парцела у предмету број 350-29/11-03
након чега је дошло до повећања површине кат.парцеле 1245/18 КО Чајетина
тако да садашња површина износи 402 m2 .
Имајући у виду напред наведено донета је одлука као у изреци.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења није
дозвољена жалба, нити се подношењем тужбе може покренути управни спор.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 463-27/2018-02 од 20. јуна 2019.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

''Службени лист општине Чајетина'', број 8/2019 од 20 . јуна 2019. године

15
На основу члана 40. Статута општине Чајетина (''Службени лист
општине Чајетина'', број 2/2019 ), Скупштина општине Чајетина , на седници
одржаној 20. јуна 2019.године, донела је

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене финансијског плана Златиборског
''Еко –Аграра'' за 2019.годину.

II
Саставни део овог решења су измене
2019 годину .

финансијског плана

за

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-55/2019-01 од 20. јуна 2019.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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На основу чланова 92 и 97 став 4. Закона о планирању и изградњи (''Сл.
гласник РС'', бр 72/200…37/2019- др. закон ) и члана 40. Статута општине
Чајетина, (''Службени лист општине Чајетина'', бр. 2/2019 ) Скупштина
општине Чајетина на седници одржаној 20. јуна 2019. године, донела је
ОДЛУКУ О
УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА ИНВЕСТИТОРА
“MCS – SISTEM“ ДОО ИЗ ПОЖЕГЕ
Члан 1.
Овом одлуком о уређивању грађевинског земљишта предвиђа се
изградња инфраструктуре, која би се финансирала средствима инвеститора
“MCS – SISTEM“ доо из Пожеге, и то радова на доградњи спортске хале у
Чајетини – трећа фаза:
- агрегат -2.608.200,00 динара + 20 % ПДВ-а;
- санитарни објекти и прибор 1.240.807,20 динара + 20 ПДВ-а;
- фасадерски, керамичарски, подополагачки и разни радови 13. 614.600,00
динара+ 20 % ПДВ-а;
- инсталациона опрема 10.322.528,оо динара + 20 % ПДВ-а и
- материјал и радови на изради инсталације грејања и вентилације
11.083.874,00 динара + 20 % ПДВ-а .
Члан 2.
На основу достављених и оверених предмера и предрачуна и извршене
контроле цена из члана 1. ове одлуке укупна вредност радова је 38.870.009,00
динар без припадајућег ПДВ-а, који ће платити инвеститор.
Члан 3.
Инвеститору “MCS – SISTEM“ доо из Пожеге, неће платити допринос за
уређивање земљишта за изградњу будућих објеката до висине утврђене
чланом 2. ове одлуке.
Члан 4.
Инвеститор ће изградити инфраструктуру предвиђену чланом 1. и након
потврде надлежног надзорног органа извршиће се коначни обрачун који ће бити
умањен од утврђеног доприноса за уређење грађевинског земљишта , код
изградње будућих објеката.
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Члан 5.

Овлашћује се Општинска управа да закључи уговор са финансијером у
смислу члана 92 Закона о планирању и изградњи, у свему према предмеру и
предрачуну за предметне радове овереном од стране надзорног органа, с тим
што ће се коначан обрачун извршити након завршетка радова.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-53/2019-01 од 20. јуна 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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На основу чланова 92 и 97 став 4. Закона о планирању и изградњи (''Сл.
гласник РС'', бр 72/200…37/2019- др. закон ) и члана 40. Статута општине
Чајетина, (''Службени лист општине Чајетина'', бр. 2/2019 ) Скупштина
општине Чајетина на седници одржаној 20. јуна 2019. године, донела је

ОДЛУКУ О
УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА
ИНВЕСТИТОРА НЕШИЋ САНДРЕ И ТЕРЗИЋ ПРЕДРАГА ИЗ
ЗЛАТИБОРА
Члан 1.
Овом одлуком о уређивању грађевинског земљишта предвиђа се
изградња инфраструктуре, која би се финансирала средствима инвеститора
Нешић Сандре и Терзић Предрага из Златибора за изградњу привремених
објеката за трговину на велико и мало у Рујанској улици на Златибору и то:
- земљани радови 1.032.000,00 динара;
- бетонски радови 3.643.440,00 динара;
- армирачки радови 688.562,60 динара и
- електро радови 2.748.226,00 динара.
Члан 2.
На основу достављених и оверених предмера и предрачуна и извршене
контроле цена из члана 1. ове одлуке укупна вредност радова је 8.112.229,00
динар без припадајућег ПДВ-а, који ће платити инвеститор.
Члан 3.
Инвеститори граде стамбени објекат на Златибору на к.п. број 4577/13
КО Чајетина
и према обрачуну доприноса за уређивање грађевинског
земљишта број 351-207/2019-03 од 2. априла 2019.године износ доприноса им
је 8.112.229,00 динара.
Члан 4.
Инвеститор ће изградити инфраструктуру предвиђену чланом 1. и након
потврде надлежног надзорног органа извршиће се коначни обрачун који ће бити
умањен од утврђеног доприноса за уређење грађевинског земљишта .
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Члан 5.
Овлашћује се Општинска управа да закључи уговор са финансијером у
смислу члана 92 Закона о планирању и изградњи, у свему према предмеру и
предрачуну за предметне радове овереном од стране надзорног органа, с тим
што ће се коначан обрачун извршити након завршетка радова.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-117/2019-01 од 20. јуна 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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На основу чланова 92 и 97 став 4. Закона о планирању и изградњи (''Сл.
гласник РС'', бр 72/200…37/2019- др. закон ) и члана 40. Статута општине
Чајетина, (''Службени лист општине Чајетина'', бр. 2/2019 ) Скупштина
општине Чајетина на седници одржаној 20. јуна 2019. године, донела је

ОДЛУКУ О
УРЕЂИВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА
ИНВЕСТИТОРА '' СТАН ПРОЈЕКТ'' БЕОГРАД
Члан 1.
Овом одлуком о уређивању грађевинског земљишта предвиђа се
изградња инфраструктуре, која би се финансирала средствима инвеститора
'' СТАН ПРОЈЕКТ'' из Београда за изградњу претоварне станице и пословног
објекта КЈП'' Златибор'' на Златибору , и то :
- земљани радови 11.420.430,00 динара и
- потпорни зидови 8.745.230,00 динара;
Члан 2.
На основу достављених и оверених предмера и предрачуна и извршене
контроле цена из члана 1. ове одлуке укупна вредност радова је 20.165.660,00
динар без припадајућег ПДВ-а, који ће платити инвеститор.
Члан 3.
Инвеститор гради 7 независних стамбених објеката на Златибору на
к.п. број 7381 КО Чајетина и према обрачуну доприноса за уређивање
грађевинског земљишта број 351- 471/2018 -03 од 14. новембра 2018 .године
износ доприноса му је 141.159.579,00 динара и од овог износа биће му умањен
износ радова на напред наведеној инфраструктури .
Члан 4.
Инвеститор ће изградити инфраструктуру предвиђену чланом 1. и након
потврде надлежног надзорног органа извршиће се коначни обрачун који ће бити
умањен од утврђеног доприноса за уређење грађевинског земљишта .
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Члан 5.
Овлашћује се Општинска управа да закључи уговор са финансијером у
смислу члана 92 Закона о планирању и изградњи, у свему према предмеру и
предрачуну за предметне радове овереном од стране надзорног органа, с тим
што ће се коначан обрачун извршити након завршетка радова.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-62/2019-01 од 20. јуна 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Милоје Рајовић
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Број: 463-37/2019-02
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 Статута општине
Чајетина („Службени лист општине Чајетина“, бр 2/2019), Скупштина општине
Чајетина, на седници одржаној дана 20. јуна 2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. ОТУЂУЈЕ СЕ непосредном погодбом, грађевинско земљиште у јавној
својини Николи Николићу из Златибора ради исправке граница суседних
катастарских парцела у насељеном месту Златибор и то:
- део катастарске парцела број 4538/1 КО Чајетина у јавној својини
Општине Чајетина, у површини од 91,93м2, у оквиру аналитичко геодетских
тачака:4,5,6,7,8,9,10,11 и 12 и
- део кат парцеле 4538/1 КО Чајетина у површини од 4,47м2 у оквиру
АГТ: 1,2,3,4 и 26 који делови се према пројекту препарцелације кат. парцеле
број 4539/2, 4539/14, 4539/7, 4539/5 и 4538/1-део све КО Чајетина израђеним од
стране“ АРХИМИС“д.о.о Ужице ,који пројекат је потврђен актом Одсека за
урбанизам и просторно планирање број 350-131/2019-03 од 29. маја 2019.
године, припајају катастарској парцели број: 4539/14 КО Чајетина у својини
Николе Николића, за износ накнаде од 2.217.200,00динара ( словима два
милиона двеста седамнаест хиљада и двеста динара).
2. Прибавља се у јавну својину општине Чајетина у складу са пројектом
из тачке 1. овог решења, део кат парцеле 4539/7 КО Чајетина у површини од
131м 2 оквиру АГТ:16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,1,31,44,32,33,34,35,36,37 у
својини Николе Николића за износ накнаде од 3.799.000,00 словима ( три
милиона седамсто деведесет девет хиљада динара).
3. Накнада утврђена у тачки 2 овог решења има се исплатити Николић
Николи из Златибора након што именовани у својству поклонопримца буде
закључио уговор о поклону за кат. парцелу 4539/7 КО Чајетина са
поклонодавцима и о томе достави одговарајући доказ општинској управи
Чајетина.
4. Поводом овог решења закључиће се уговор о отуђењу и прибављању
грађевинског земљишта између Општине Чајетина са једне и Николић Николе
из Златибора 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 именовани одустао од захтева да му се наведено земљиште
отуђи и ово решење ће се поништити.
5. Уговор о отуђењу грађевинског земљишта оверава јавни бележник, а
трошкови овере падају на терет подносиоца захтева.
6. О извршењу овог решења стараће се Општинска управа Чајетина.
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Образложење
Дана 30.маја 2019. године, Скупштини општине Чајетина обратио се
Николић Никола из Златибора захтевом за отуђење грађевинског земљишта
ближе описаног изреком овог решења, а ради исправке граница суседних
катастарских парцела,исти захтев је именовани допунио дана 17.јуна
2019.године захтевом да општина Чајетина прибави део кат парцеле 4539/7 КО
Чајетина који део је планским актом предвиђен за јавну саобраћајницу.
Поступајући по наведеном захтеву, утврђено је следеће:
- да је подносилац захтева власник катастарских парцела означених
бројем 4539/14 површине 347 м2 и 4539/2 површине 393 м2 обе КО Чајетина,
да је део кат.парцеле 4539/7 КО Чајетина који се прибавља у јавну својину
општине Чајетина, 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 14/2018)
предвиђени за проширење постојеће саобраћајнице, те да његова површина
износи 131м2.
- да је општина Чајетина власник суседног грађевинског земљишта у
јавној својини означеног као кат.парцела 4538/1 КО Чајетина површине 55а 99
м2, да део исте парцеле 4538/1 површине 91,93 м2 и 4,47 м2 који се припаја
горе наведеној кат. парцели 4539/14 КО Чајетина не испуњава услове за
посебну грађевинску парцелу као и да је мање површине од површине парцеле
којој се припаја.
-да је Општинско правобранилаштво општине Чајетина актом број :OП
1/2019 од 29.05.2019. године дало сагласност на пројекат препарцелације –
исправке граница број : 350-131/2019-03 од 29.05. 2019.године.
-да је Николић Никола дана 17.јуна 2019.године доставио фотокопије
пуномоћја Ћосић Николине,Павловић Милке,Шуша Вере и Павловић Бранке
којима у својству поклонодавца овлашћују треће лице да их заступа и у њихов
рачун закључи,потпише и солемнизује уговор о поклону којим ће Николић
Николи поклонити кат.парцелу 4539/7 КО Чајетина у складу са чим је и донета
одлука у тачки 2. диспозитива овог решења.
-да је на основу процене Експозитуре Пореске управе у Чајетини број
035-464-08-00056/2019-КАОЕ од 30.05.2019. године, утврђена тржишна
вредност кат.парцеле 4538/1 у износу од 23.000,00 динара по 1м2 док је
просечна тржишна вредност кат.парцеле 4539/7 29.000,00 по 1м2.
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
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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: 463-37/2019-02 од 20. јуна 2019.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: 463-41/2019-02
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 Статута општине
Чајетина („Службени лист општине Чајетина“, бр 2/2019 ), Скупштина општине
Чајетина, на седници одржаној дана 20. јуна 2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. ОТУЂУЈЕ СЕ непосредном погодбом, грађевинско земљиште у јавној
својини Брковић Душанки из Ужица Николе Пашића 38 , ради исправке граница
суседних катастарских парцела у насељеном месту Златибор и то:
- део катастарске парцеле број 4578/3 КО Чајетина у јавној својини
Општине Чајетина, у површини од 224 м2, у оквиру аналитичко геодетских
тачака: 4,5,6,7,8 који део се према елаборату геодетских радова исправке
граница кп 4578/80 и 4578/3 израђеним од стране Геодетског бироа Илија
Драгутиновић предузетник из Чајетине одговорни пројектант Раде Јакшић,
дипломирани инжењер геодезије , који елаборат је потврђен актом Одсека за
урбанизам и просторно планирање број 350-100/2019-03 од 18.06. 2019. године,
припаја катастарској парцели број: 4578/80 КО Чајетина површине 496 м2 у
својини Душанке Брковић из Ужица, тако да ће површина новоформиране
грађевинске парцеле 1 у оквиру АГТ: 1,2,3,4,8,7,6,5 износити 720м2, за износ
накнаде од 5.152.000,00 динара
(словима: пет милиона сто педесет две
хиљаде динара)
2. Поводом овог решења закључиће се уговор о отуђењу грађевинског
земљишта између Општине Чајетина са једне и Душанке Брковић а 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
именовани
одустао од захтева да му 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.
Образложење
Дана 17.јуна 2019. године, Скупштини општине Чајетина обратила се
Душанка Брковић из Ужица, захтевом за отуђење грађевинског земљишта
ближе описаног изреком овог решења, а ради исправке граница суседних
катастарских парцела.
Поступајући по наведеном захтеву, утврђено је следеће:
- да је подносилац захтева власник кат. парцеле 4578/80 КО Чајетина,
површине 496 м2,
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- да је општина Чајетина власник суседног грађевинског земљишта у
јавној својини означеног као кат.парцела 4578/3 КО Чајетина а да део који се
припаја наведеној кат. парцели не испуњава услове за посебну грађевинску
парцелу као и да је мање површине од површине парцела којој се припаја што
је утврђено из Потврде Одсека за урбанизам и просторно планирање број : 350110/2019-03 од 18.06. 2019.године.
-да је Општинско правобранилаштво општине Чајетина актом број : OП
1/2019 од 19.06. 2019. године дало сагласност на Елаборат геодетских радова –
исправке граница број : 350-100/2019-03 од 18.06.2019.
- да је грађевинска парцела настала од кат. парцеле број 4578/80 КО
Чајетина и дела кат. парцеле 4578/3 КО Чајетина у складу са условима
утврђеним Планом генералне регулације насељеног места Чајетина(седиште
општине) са насељеним местом Златибор-прва фаза ( „ Службени лист
Општине Чајетина“ број 2/2012,4/2016,2/2017,4/2017,8/2017 и 14/2018).
-да је на основу процене Експозитуре Пореске управе у Чајетини број :
035-464-08-00059/2019 КАОЕ
од
18.06.2019 године, утврђена тржишна
вредност предметног зељишта од 23.000,00 динара по м2 односно
5.152.000,00 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:463-41/2019-02 од 20. јуна 2019.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: 463-45/2019-02
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 Статута општине
Чајетина („Службени лист општине Чајетина“, бр 2/2019), Скупштина општине
Чајетина, на седници одржаној дана 20. јуна 2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. ОТУЂУЈЕ СЕ непосредном погодбом, грађевинско земљиште у јавној
својини Недељковић Дејану из Краљева Улица Стубал 124 , ради исправке
граница суседних катастарских парцела у насељеном месту Златибор и то:
- део катастарске парцеле број 4577/723 КО Чајетина у јавној својини
Општине Чајетина, у површини од 596 м2, у оквиру аналитичко геодетских
тачака: 1,2,3,9,10,11,12,13,14,15,16 и 8 који део се према елаборату геодетских
радова исправке граница кп 4577/35 и 4577/723 израђеним од стране Душана
Лазића предузетника „ДМП ГЕО СИСТЕМС“ из Чајетине одговорни пројектант
Марија Радишић, дипломирани инжењер архитектуре , који елаборат је
потврђен актом Одсека за урбанизам и просторно планирање број 350150/2019-03 од 18.06. 2019. године, припаја катастарској парцели број: 4577/35
КО Чајетина површине 1085 м2 у својини Дејана Недељковића из Краљева,
тако да ће површина новоформиране грађевинске парцеле 1 у оквиру АГТ:
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 износити
1681 м2, за износ накнаде од
17.284.000,00
динара
(словима: седамнаест милиона двеста осамдесет
четири хиљаде динара)
2. Поводом овог решења закључиће се уговор о отуђењу грађевинског
земљишта између Општине Чајетина са једне и Недељковић Дејана из
Краљева 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 именовани одустао од захтева да му 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.
Образложење
Дана 18.јуна 2019. године, Скупштини општине Чајетина обратио се
Дејан Недељковић из Краљева, захтевом за отуђење грађевинског земљишта
ближе описаног изреком овог решења, а ради исправке граница суседних
катастарских парцела.
Поступајући по наведеном захтеву, утврђено је следеће:
- да је подносилац захтева власник кат. парцеле 4577/35 КО Чајетина,
површине 1085 м2,
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- да је општина Чајетина власник суседног грађевинског земљишта у
јавној својини означеног као кат.парцела 4577/723 КО Чајетина а да део који се
припаја наведеној кат. парцели не испуњава услове за посебну грађевинску
парцелу као и да је мање површине од површине парцела којој се припаја што
је утврђено из Потврде Одсека за урбанизам и просторно планирање број : 350150/2019-03 од 18. јуна. 2019.године.
-да је Општинско правобранилаштво општине Чајетина актом број : OП
1/2019 од 18.06. 2019. године дало сагласност на Елаборат геодетских радова –
исправке граница број : 350-150/2019-03 од 18.06.2019.
- да је грађевинска парцела настала од кат. парцеле број 4577/723 и
4577/35 обе КО Чајетина у складу са условима утврђеним Планом генералне
регулације насељеног места Чајетина(седиште општине) са насељеним местом
Златибор-прва фаза ('' Службени лист Општине Чајетина“ број
2/2012,4/2016,2/2017,4/2017,8/2017 и 14/2018).
-да је на основу процене Експозитуре Пореске управе у Чајетини број
од 035-464-08-00062/2019-КАОЕ од 18.06.2019. године, утврђена тржишна
вредност предметног земљишта од 29.000,00 динара по м2 односно
17.284.000,00 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:463-45/2019-02 од 20.јуна 2019.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: 463-43/2019-02
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, 5/1, 1/17 и 2/18) и члана 40 Статута општине
Чајетина („Службени лист општине Чајетина“, бр 2/2019), Скупштина општине
Чајетина, на седници одржаној дана 20. јуна 2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. ОТУЂУЈЕ СЕ непосредном погодбом, грађевинско земљиште у јавној
својини Дуловић Драгославу и Дуловић Првославу из Мачата , ради исправке
граница суседних катастарских парцела у насељеном месту Чајетина и то:
- део катастарске парцеле број
3/19 КО Чајетина у јавној својини
Општине Чајетина, у површини од 43 м2, у оквиру аналитичко геодетских
тачака:
1,12,13,14,15,16,17,18,7,6,5,4,3,2 који део се према
елаборату
геодетских радова исправке граница кп 3/19 и 3/26 израђеним од стране
Душана Лазића предузетника Геодетски послови „ ДМП ГЕОСИСТЕМС“ , који
елаборат је потврђен актом Одсека за урбанизам и просторно планирање број
350-148/2019-03 од 18.06. 2019. године, припаја катастарској парцели број:
3/26 КО Чајетина површине 65 м2 у сусвојини Дуловић Драгослава из Мачката
и Дуловић Првослава из Мачката , тако да ће површина новоформиране
грађевинске парцеле 1 у оквиру АГТ: 1,12,13,14,15,16,18,18,7,8,9,10,11
износити
108м2, за износ накнаде од
215.000,00 динара
(словима:
двеста петнаест хиљада динара)
2. Поводом овог решења закључиће се уговор о отуђењу грађевинског
земљишта између Општине Чајетина са једне и Дуловић Драгослава и Дуловић
Првослава а са друге стране, чијем закључењу су подносиоци захтева дужани
да приступе у року од 30 дана од дана доношења решења. У противном, има се
сматрати да су именовани одустали од захтева да им 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.
Образложење
Дана 18. јуна 2019. године, Скупштини општине Чајетина обратили су се
Дуловић Драгослав и дуловић Првослав, захтевом за отуђење грађевинског
земљишта ближе описаног изреком овог решења, а ради исправке граница
суседних катастарских парцела
Поступајући по наведеном захтеву, утврђено је следеће:
- да су подносиоци захтева сувласници кат. парцеле 3/26 КО Чајетина,
површине 65 м2,
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- да је општина Чајетина власник суседног грађевинског земљишта у
јавној својини означеног као кат.парцела 3/19 КО Чајетина а да део који се
припаја наведеној кат. парцели не испуњава услове за посебну грађевинску
парцелу као и да је мање површине од површине парцелe којој се припаја што
је утврђено из Потврде Одсека за урбанизам и просторно планирање број : 350148/2019-03 од 18.06. 2019.године.
-да је Општинско правобранилаштво општине Чајетина актом број : OП
1/2019 од 19.06. 2019. године дало сагласност на Елаборат геодетских радова –
исправке граница број : 350-148/2019-03 од 18.06.2019.
- да је грађевинска парцела настала од кат. парцеле број 3/26 КО
Чајетина и дела кат. парцеле 3/19 КО Чајетина у складу са условима утврђеним
Планом генералне регулације насељеног места Чајетина(седиште општине) са
насељеним местом Златибор-друга фаза ( „ Службени лист Општине Чајетина“
број 12/2013 и 7/2019).
-да је на основу процене Експозитуре Пореске управе у Чајетини број :
035-464-08-00061/2019 КАОЕ
од 18.06.2019 године, утврђена тржишна
вредност предметног зељишта од 5.000,00 динара по м2 односно 215.000,00
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:463-43/2019-02 од 20. јуна 2019.године
ПРЕДСЕДНИК
ДОСТАВИТИ:
Скупштине општине,
1. Подносиоцу захтева
Милоје Рајовић
2. О.П-у Чајетина
3. Два примерка Општинској управи Чајетина,
ради закључења уговора
4. Пореској управи Чајетина,
по закључењу уговора
5. Архиви.
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Број: 463-42/2019-02
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 Статута општине
Чајетина („Службени лист општине Чајетина“, бр 2/2019 ), Скупштина општине
Чајетина, на седници одржаној дана 20. јуна 2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. ОТУЂУЈЕ СЕ непосредном погодбом, грађевинско земљиште у јавној
својини Зорану Вирићу из Чајетине,улица Солунских ратника 7 , ради исправке
граница суседних катастарских парцела у насељеном месту Златибор и то:
- део катастарске парцеле број 4538/1 КО Чајетина у јавној својини
Општине Чајетина, у површини од 358 м2, у оквиру аналитичко геодетских
тачака: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 и 12. који део се према елаборату геодетских
радова исправке граница кп 4538/1 и 4538/19 израђеним од стране Душана
Лазића предузетника „ДМП ГЕО СИСТЕМС“ из Чајетине одговорни пројектант
Марија Радишић, дипломирани инжењер архитектуре , који елаборат је
потврђен актом Одсека за урбанизам и просторно планирање број 350106/2019-03 од 13.06. 2019. године, припаја катастарској парцели број: 4538/19
КО Чајетина површине 926 м2 у својини Зорана Вирића из Чајетине, тако да ће
површина новоформиране грађевинске парцеле 1 у оквиру АГТ:
1,6,7,8,9,10,11,12 износити
1284 м2, за износ накнаде од 8.234.000,00
динара (словима: осам милиона двеста тридесет четири хиљаде динара)
2. Поводом овог решења закључиће се уговор о отуђењу грађевинског
земљишта између Општине Чајетина са једне и Зорана Вирића из Чајетине а
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 именовани одустао од захтева да му 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.
Образложење
Дана 18.јуна 2019. године, Скупштини општине Чајетина обратио се
Вирић Зоран из Чајетине, захтевом за отуђење грађевинског земљишта ближе
описаног изреком овог решења, а ради исправке граница суседних катастарских
парцела.
Поступајући по наведеном захтеву, утврђено је следеће:
- да је подносилац захтева власник кат. парцеле 4538/19 КО Чајетина,
површине 926 м2,
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- да је општина Чајетина власник суседног грађевинског земљишта у
јавној својини означеног као кат.парцела 4538/1 КО Чајетина а да део који се
припаја наведеној кат. парцели не испуњава услове за посебну грађевинску
парцелу као и да је мање површине од површине парцела којој се припаја што
је утврђено из Потврде Одсека за урбанизам и просторно планирање број : 35022/2019-03 од 07.05. 2019.године.
-да је Општинско правобранилаштво општине Чајетина актом број : OП
1/2019 од 18.06. 2019. године дало сагласност на Елаборат геодетских радова –
исправке граница број : 350-22/2019-03 од 07.05.2019.
- да је грађевинска парцела настала од кат. парцеле број 4538/19 и 4538/1
обе КО Чајетина у складу са условима утврђеним Планом генералне регулације
насељеног места Чајетина(седиште општине) са насељеним местом Златиборпрва
фаза
(''
Службени
лист
Општине
Чајетина“
број
2/2012,4/2016,2/2017,4/2017,8/2017 и 14/2018).
-да је на основу процене Експозитуре Пореске управе у Чајетини број
од 035-464-08-00060/2019-КАОЕ од 18.06.2019. године, утврђена тржишна
вредност предметног зељишта од 23.000,00
динара по м2 односно
8.234.000,00
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:463-42/2019-02 од 20. јуна 2019.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: 463-46/2019-02
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. Статута општине
Чајетина („Службени лист општине Чајетина“, бр 2/2019 ), Скупштина општине
Чајетина, на седници одржаној дана 20. јуна 2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. ОТУЂУЈЕ СЕ непосредном погодбом, грађевинско земљиште у јавној
својини“ МАКСПРО“ д.о.о из Београда, Земун , улица Стевана Марковића 8 ,
ради исправке граница суседних катастарских парцела у насељеном месту
Златибор и то:
- део катастарске парцеле број 4571/82 КО Чајетина у јавној својини
Општине Чајетина, у површини од 227 м2, у оквиру аналитичко геодетских
тачака: 1,7,8 и 9 који део се према елаборату геодетских радова исправке
граница кп 4538/1 и 4538/19 израђеним од стране Геодетско правне агенције
Меридијан из Чајетине , који елаборат је потврђен актом Одсека за урбанизам и
просторно планирање број 350-160/2019-03 од 19.06. 2019. године, припаја
катастарској парцели број: 4571/22 КО Чајетина површине 1094 м2 у својини“
Макспро“ д.о.о, тако да ће површина новоформиране грађевинске парцеле 1 у
оквиру АГТ: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 износити
1321 м2, за износ накнаде од
6.583.000,00 динара
(словима: шест милиона петсто осамдесет три хиљаде
динара)
2. Поводом овог решења закључиће се уговор о отуђењу грађевинског
земљишта између Општине Чајетина са једне и „ Макспро“ д.о.о из Београда
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 именовани одустао од захтева да му 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.
Образложење
Дана 19.јуна 2019. године, Скупштини општине Чајетина обратио се
“ Макспро“ д.о.о из Београда, захтевом за отуђење грађевинског земљишта
ближе описаног изреком овог решења, а ради исправке граница суседних
катастарских парцела.
Поступајући по наведеном захтеву, утврђено је следеће:
- да је подносилац захтева власник кат. парцеле 4571/22 КО Чајетина,
површине 1094 м2,
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- да је општина Чајетина власник суседног грађевинског земљишта у
јавној својини означеног као кат.парцела 4571/82 КО Чајетина а да део који се
припаја наведеној кат. парцели не испуњава услове за посебну грађевинску
парцелу као и да је мање површине од површине парцела којој се припаја што
је утврђено из Потврде Одсека за урбанизам и просторно планирање број : 350160/2019-03 од 19.06. 2019.године.
-да је Општинско правобранилаштво општине Чајетина актом број : OП
1/2019 од 19.06. 2019. године дало сагласност на Елаборат геодетских радова –
исправке граница број : 350-160/2019-03 од 19.06.2019.
- да је грађевинска парцела настала од кат. парцеле број 4571/22 и
4571/82 обе КО Чајетина у складу са условима утврђеним Планом генералне
регулације насељеног места Чајетина(седиште општине) са насељеним местом
Златибор-прва фаза ( „ Службени лист Општине Чајетина“ број 2/2012,4/2016,
2/2017, 4/2017, 8/2017 и 14/2018).
-да је на основу процене Експозитуре Пореске управе у Чајетини од
19.06.2019. године број: 035-464-08-00068/2019-КАОЕ, утврђена тржишна
вредност предметног зељишта од
29.000,00 динара по м2 односно
6.
583.000,00 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:463-42/2019-02 од 20. јуна 2019.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: 463-47/2019-02
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 Статута општине
Чајетина („Службени лист општине Чајетина“, бр 2/2019 ), Скупштина општине
Чајетина, на седници одржаној дана 20. јуна 2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. ОТУЂУЈЕ СЕ непосредном погодбом, грађевинско земљиште у јавној
својини“ Акрилик „ доо из Тополе Булевар Вожда Карађорђа,Радојичић
Радовану Улица Буар 164 и Радојичић Владимиру Улица Буар ради исправке
граница суседних катастарских парцела у насељеном месту Златибор и то:
- део катастарске парцеле број 4577/1 КО Чајетина у јавној својини
Општине Чајетина, у површини од 134м2, у оквиру аналитичко геодетских
тачака: 4,8,9,10,11,12,13,5 у оквиру којих тачака се изузима парцела која остаје у
власништву општине Чајетина површине 29м2 у оквиру АГТ: 14,15,16,17 који
део се према пројекту препарцелације израђеним од стране „Архимис“ Ужице ,
који пројекат је потврђен актом Одсека за урбанизам и просторно планирање
број 350-125/2019-03 од 19.06. 2019. године, припаја катастарској парцели
број: 4577/510 КО Чајетина површине 677 м2 у сусвојини Акрилик „ доо из
Тополе Булевар Вожда Карађорђа,Радојичић Радовану Улица Буар 164 и
Радојичић Владимиру тако да ће површина новоформиране грађевинске
парцеле 1 у оквиру АГТ: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 износити
811,78 м2, за износ накнаде од 3.886.000,00 динара (словима: три милиона
осамсто осамдесет шест хиљада динара)
2. Поводом овог решења закључиће се уговор о отуђењу грађевинског
земљишта између Општине Чајетина са једне и „Акрилик „ д.о.о ,Радојичић
Радована и Радојичић Владимира са друге стране, чијем закључењу је
подносиоци захтева дужни да приступе у року од 30 дана од дана доношења
решења. У противном, има се сматрати да су именовани одустали од захтева
да им 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.
Образложење
Дана 19.јуна 2019. године, Скупштини општине Чајетина обратили су се
„Акрилик „ д.о.о ,Радојичић Радован и Радојичић Владимир , захтевом за
отуђење грађевинског земљишта ближе описаног изреком овог решења, а ради
исправке граница суседних катастарских парцела.
Поступајући по наведеном захтеву, утврђено је следеће:
- да су подносиоци захтева
сувласници кат. парцеле 4577/510 КО
Чајетина, површине 1677 м2,
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- да је општина Чајетина власник суседног грађевинског земљишта у
јавној својини означеног као кат.парцела 4577/1 КО Чајетина а да део који се
припаја наведеној кат. парцели не испуњава услове за посебну грађевинску
парцелу као и да је мање површине од површине парцела којој се припаја што
је утврђено из Потврде Одсека за урбанизам и просторно планирање број : 350125/2019-03 од 19.06. 2019.године.
-да је Општинско правобранилаштво општине Чајетина актом број : OП
1/2019 од 19.06. 2019. године дало сагласност на пројектат препарцелације број
: 350-125/2019-03 од 19.06.2019.
- да је грађевинска парцела настала од кат. парцеле број 4577/510 и
4577/1 обе КО Чајетина у складу са условима утврђеним Планом генералне
регулације насељеног места Чајетина(седиште општине) са насељеним местом
Златибор-прва фаза ( „ Службени лист Општине Чајетина“ број
2/2012,4/2016,2/2017,4/2017,8/2017 и 14/2018).
-да је на основу процене Експозитуре Пореске управе у Чајетини број:
035-464-08-00064/2019-КАОЕ од 19.06.2019. године, утврђена тржишна
вредност предметног зељишта од
29.000,00
динара по м2 односно
3.886.000,00динара.
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:463-47/2019-02 од 20. јуна 2019.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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