
ГРАД УЖИЦЕ 

+381 (0) 31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs 

 

 

  

 СКУПШТИНА ГРАДА 

  I Број: 463-7/20 

  Датум: _____.2020.године 

 

На основу члана 26. став 1. тачка 3., члана 27. став 10. и члана 30. став 1. тачка 

1., 2. и 3. Закона о јавној својини ("Сл.гласник РС", број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 

104/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 100. став 1. тачка 7. Закона о планирању и 

изградњи ("Сл.гласник РС", број 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 

50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и члана 60. став 1. тачка 23. Статута града 

Ужица ("Службени лист града Ужица", број 4/2019), Скупштина града Ужица на седници 

одржаној дана _____.2020.године, доноси 

 

О Д Л У К У 

о размени права јавне својине кат.парц.бр. 8454/9 и 8454/12, обе КО Ужице, 

за право приватне својине кат.парц.бр. 8454/10 КО Ужице, 

уз доплату разлике између тржишних вредности непокретности 

које су предмет размене у новцу 

  

 1. Одобрава се, размена права јавне својине за право приватне својине, уз 

доплату разлике између тржишних вредности непокретности које су предмет размене у 

новцу, тако да се: 

- кат.парцела број 8454/9 КО Ужице која по врсти представља градско 

грађевинско земљиште, по култури остало вештачки створено неплодно земљиште,  

површине 79 m² и  кат.парцела број 8454/12 КО Ужице која по врсти представља градско 

грађевинско земљиште, по култури остало вештачки створено неплодно земљиште,  

површине 220 m², обе уписане у листу непокретности број 12417 КО Ужице као јавна 

својина града Ужица, мењају за: 

- кат.парцелу број 8454/10 КО Ужице која по врсти представља градско 

грађевинско земљиште, по култури остало вештачки створено неплодно земљиште,  

површине 298 m², која је уписана у листу непокретности број 12439 КО Ужице као 

приватна својина "Ремонтни центар" Д.О.О. Ужице, ул. Радничка бр. 11. 

2. Напред наведене кат.парцелe формиране су Пројектом препарцелације  

кат.парцела број 8454/2, 8454/3, 8454/7 и 8457/8, све КО Ужице у Ужицу, стручног 

обрађивача ЈП "Ужице развој" Ужице, ул. Вуколе Дабића  бр. 1-3, одговорног урбанисте  

Ана Миливојевић, дипл.инж.арх., лиценца бр. 200 1153 09,  чији је саставни део Пројекат 

геодетског обележавања обрађивача Геодетске агенције "БГ-Гео" Топола, Булевар Краља 

Александра  I бр. 21, одговорни пројектант Бранислав Обрадовић, спец.струк.инж.геодез., 

геодетска лиценца првог реда број 01 0496 17, потврђеним од стране Градске управе за 

урбанизам изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, Одењења за спровођење 

планова и изградњу VI број 350-88/19-02 oд 26.11.2019.године, да је исти у складу са 

Планом генералне регулације "Ужице централни део 2. фаза" ("Сл. лист града Ужица" 

број 33/19) и чланом 65. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", број 72/09, 

81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/2014 и 83/2018). 
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3. Тржишна цена кат.парцела број 8454/2, 8454/3, 8454/7 и 8457/8, све КО 

Ужице, односно новоформираних парцела напред наведеним пројектом препарцелације  

износи 210 еура/м
2
, што је утврђено Записником о процени вредности непокретности  број 

100-464-08-00025/2020-1000 од 28.01.2020.год. Пореске управе министарства финансија 

Филијале Ужице. Напред наведена тржишна цена, узета је као тржишна цена и осталих 

парцеле које су предмет размене јер се са њом граниче и све су обухваћење напред 

наведеним потврђеним пројектом препарцелације од којих су настале две грађевинске и 

једна катастарска парцела.  

4. Како је површина земљишта у јавној својини града Ужица већа од површине 

земљишта у приватној својини за 1 m², односно тржишна вредност непокретности у јавној 

својини већа од тржишне вредности која се прибавља у јавну својину на име размене, 

потребно је да привредно друштво "Ремонтни центар" Д.О.О. Ужице, пре закључења 

уговора уплати на рачун града Ужица износ од 210,00 еура у динарској противредности на 

дан исплате по средњем курсу Народне банке Србије.                

5. Овлашћује се градоначелник града Ужица да, по прибављеном мишљењу 

Градског правобранилаштва града Ужица, закључи уговор о размени на непокретностима 

из тачке 1. ове Одлуке. 

6. Обавезу плаћања трошкова овере уговора код Јавног бележника сноси 

привредно друштво "Ремонтни центар" Д.О.О. Ужице, док обавезу паћања трошкова 

пореза на пренос апсолутних права и укњижбе предметних непокретности код 

Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Ужице, сносе власници 

непокретности које су предмет размене у складу са законским прописима који регулишу 

дату област. 

7. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

листу града Ужица". 

 

О б р а з л о ж е њ е 

                  

Градској управи за урбанизам изградњу и имовинко-правне послове града 

Ужица, Одељењу за имовинско правне послове, обратило се привредно друштво 

"Ремонтни центар" Д.О.О. Ужице, ул. Радничка бр. 11, са захтевом за решавање 

имовинско- правних односа,  ради провођења пројекта препарцелације чији је саставни 

део и пројекат геодетског обележавања, ради реализације планског решења, тј. формирање 

грађевинских парцела у блоку 79, у оквиру спортско-рекреативног центра "Плажа", тако 

што би граду Ужицу пренели грађевинску парцелу за потребе пешачке површине, као и 

укрупњавање парцеле ради изградњу објеката комерцијалне делатности уприватном 

власништву "Ремонтни центар" Д.О.О. Ужице.   

Увидом у списе предмета ове управе VI бр. 463-7/20-04, приложену и 

прибављену  документацију утврђено је следеће: 

- да је од стране Одељења за спровођење планова и изградњу прибављен 

Пројекат препарцелације  катастарских парцела број 8454/2, 8454/3, 8454/7 и 8457/8, све 

КО Ужице у Ужицу, стручног обрађивача ЈП "Ужице развој" Ужице, ул. Вуколе Дабића  

бр. 1-3, одговорног урбанисте  Ана Миливојевић, дипл.инж.арх., лиценца бр. 200 1153 09,  

чији је саставни део Пројекат геодетског обележавања обрађивача Геодетске агенције "БГ-

Гео" Топола, Булевар Краља Александра  I бр. 21, одговорни пројектант Бранислав 

Обрадовић, спец.струк.инж.геодез., геодетска лиценца првог реда број 01 0496 17, 

потврђеним од стране Градске управе за урбанизам изградњу и имовинско-правне послове 

града Ужица, Одењења за спровођење планова и изградњу VI број 350-88/19-02 oд 

26.11.2019. године, да је исти у складу са Планом генералне регулације "Ужице централни 

део 2. фаза" ("Сл.лист града Ужица" број 33/19).      
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- да су напред наведеним  Пројектом препарцелације новоформиране:                                       

- кат.парцела број 8454/9 КО Ужице по врсти градско грађевинско земљиште, 

по култури остало вештачки створено неплодно земљиште,  површине 79 m² и  

кат.парцела број 8454/12 КО Ужице по врсти градско грађевинско земљиште, по култури 

остало вештачки створено неплодно земљиште, површине 220 m², обе уписане у листу 

непокретности број 12417 КО Ужице као јавна својина града Ужица, ради укрупњавање 

кат.парцеле број 8454/3 КО Ужице, која је у приватној својини и на којој се налази објекат 

"Ремонтни центар" Д.О.О. Ужице, ради изградње објеката комерцијалне делатности, као и 

- кат.парцела број 8454/10 КО Ужице по врсти градско грађевинско земљиште, 

по култури остало вештачки створено неплодно земљиште,  површине 298 m², која је 

уписана у листу непокретности број 12439 КО Ужице као приватна својина "Ремонтни 

центар" Д.О.О. Ужице, ради формирања парцеле за потребе јавне намене - пешачке 

комуникације; 

- да је увидом у  лист непокретности  број 12417 КО Ужице, који је издат од 

стране РГЗ-а, Службе за катастар непокретности Ужице, утврђено да се на кат.парцели 

број 8454/9 КО Ужице, по култури остало вештачки створено неплодно земљиште, 

површине 79 m² и кат.парцели број 8454/12 КО Ужице, по култури остало вештачки 

створено неплодно земљиште, површине 220 m², књижи град Ужице са правом јавне 

својине са уделом 1/1,  док се на кат.парцели број 8454/10 КО Ужице, по култури остало 

вештачки створено неплодно земљиште,  површине 298 m², књижи привредно друштво 

"Ремонтни центар" Д.О.О. Ужице, ул. Радничка бр. 11 са правом приватне својине са 

уделом 1/1; 

- да је Пореска управа министарства финансија филијала Ужице доставила  

Записник о процени вредности непокретности број 100-464-08-00025/2020-1000 од 

28.01.2020.године, за наведене кат.парцеле којим је утврђена тржишна цена у износу од 

210 еура/m
2
. Напред наведена тржишна цена  узета је и за остале парцеле које су предмет 

размене, јер се све налазе у непосредној близини и све су обухваћење напред наведеним 

потврђеним пројектом препарцелације. 

Одредбом члана 26. став 1. тачка 3. Закона о јавној својини прописано је да се 

располагањем стварима у јавној својини сматра и пренос права јавне својине на другог 

носиоца јавне својине (са накнадом или без накнаде), укључујући и размену  а чланом 27. 

став 10. истог закона прописано је да о располагању стварима у  својини јединице локалне 

самоуправе под условима прописаним законом, одлучује орган јединице локалне 

самоуправе одређен у складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе. 

Одредбом члана 30. став 1. тачка 1., 2. и 3.  Закона о јавној својини, прописано 

је да се непокретности, изузетно могу прибавити у јавну својину путем размене 

непосредном погодбом, под следећим условима: 1) ако је таква размена у овом случају у 

интересу јединице локалне самоуправе, односно ако се тиме обезбеђују већи приходи за 

носиоца права јавне својине или бољи услови за ефикасно вршење његових права и 

дужности; 2) ако се непокретности размењују под тржишним условима; 3) ако се, у 

случају кад је тржишна вредност непокретности у јавној својини већа од тржишне 

вредности која се прибавља у јавну својину на име размене, уговори доплата разлике у 

новцу у року дo 20 дана од дана закључења уговора.  

Одредбом члана 100. став 1. тачка 7. Закона о планирању и изградњи 

прописано је да се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп 

непосредном погодбом у случају размене грађевинског земљишта. 

Одредбом члана 60. став 1. тачка 23. Статута града Ужица прописано је да 

Скупштина Града одлучује о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини 

Града, заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини Града, о преносу права 

својине на другог носиоца права јавне својине, у складу са законом. 
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Имајући у виду овако утврђено чињенично стање, да је од стране надлежног 

органа потврђен Пројекат препарцелације чији је саставни део и Пројекат геодетског 

обележавања, на основу кога су  формиране предметне грађевинске и катастарска парцела,  

да је интерес града Ужица да прибави кат.парц.бр. 8454/10 КО Ужице,  површине 298 m², 

ради формирања парцеле за потребе јавне намене - пешачке комуникације као и ради 

реализације планског решења, тј. формирање грађевинских парцела у блоку 79, у оквиру 

спортско-рекреативног центра "Плажа",  на основу  члана 30. став 1. тачка 1., 2. и 3.  

Закона о јавној својини,  а у вези са чланом 100. став 1. тачка 7. Закона о планирању и 

изградњи, испуњени су услови да се прибаве непокретности у јавну својину путем 

размене непосредном погодбом, уз доплату разлике између тржишних вредности 

непокретности које су предмет размене у новцу. 

На седници Градског већа одржаној 31.01.2020.године, утврђен је Предлог 

Одлуке о размени предметних непокретности и предлаже се Скупштини да предлог 

размотри и усвоји. 

 
                                                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

_____________________________ 

                                                                                    Бранислав Митровић                            

                                                                                                                            

                      



Ep: 100-464-08-00025/2020-1000

Ha ocHoey qnaHa 128. 3axoHa o nopecKoM nocrynKy n nopecroj a4vnHrcrpaqtju
(<C,r.r,racHnx PC>, 6poj 8012002,84/2002,23/2003,7012003, 5512004, 6l/2005, 62/2006-tp.

raron, 85/2005-ap. 3aKoH, 6112007 ,20109,72109,53110,101/l I ,2112,93/2012,47/13,108/2013 u

6812014,105114,1l2l15,l5l16,l08ll6,30il8n95l18),YnyrcreoorocrynKyll,HaqL4Hy
yropfuaarua nope3a Ha npeHoc anconyrHl{x npaBa, cnyN6eHo luqe flopecre ynpaae Or'r,rr'rja,re

B YXHI iE-Oaerseba 3a KoHTpoJty rltgaojeHnx aKrhBHocrr4 y nocrynKy yraplnea*a rpxtluHe
BpeAHocrr.r no ocHoBy 3axresa sa npotreHy fpa4cre Ypaae sa yp6aHn:av,urrp aar+y u

l4MoBr..rHcKo noaBHe rrocnoBe. caql.rHHo ie aaHa 28.01.2020 roa

3AN14CHI,IK

O NPOUEHI,I TPXI4IUHE BPEAHOCT},I HENOKPETHOCTI4 EE3 I{3JIACKA HA

TEPEH

BPCTA 3EMJI'IIIITA: IPA{CKO IPAREBIIHCKO

KAT nAPUEJIA BP 84s4/2,nOBPIIII4HE 1315,00 M2,nAPUEJIA JE nPABOvfAOHOf

OBJII,IKA,OEYXBATA NPOCTOP KOIUAPKAIUKOI H|PAJII4IUTA HA IPAACKOJ

UIAXI4,KAO 14 JEAHI4M AENOM 3EMJbHTUTE OKO I{|PAJIHIUTA IIPF-MA

OYABAJICKOM TEPEHY,A .qPYfI4M AENOM 3EMJbHII]TE HA KOME JE TPEHYTHO

JIOUI4PAHO AEqI4JE I4|PAJIHIIJTE(KNAUKANHqE,JbYJbAIUKE) .IIAPUENA JE HA

PABHOM NONECTY,NO KYJ]TYPH JE OCTAJIO BEIUTAqKH C'|BOPEHO

3EMJbI4IUTE-

KA'r nAPIIEJIA EP 8454/3,nOBPIIIhHE 1934,00 M2 OA qEfA 959 M2 JE 3EMJb|4IIITE

rroA 3fPAAOM TJ hCnOA OEJEKT'A PECTOPAH "nJIAXA",A 979'00 M2 JE

3EMJbr4tXTD OKO OEJEKTA PECTOPAHA "nnaycq".[Eo IIAPUEJIE 3EMJbHIIITA

OKO OEJEKTA NPEACTABJbA NOAECT hC|IPEA PECTOPAHA,,qEO NAPUEJIE OKO

OEJEKTA hAE NO EEAEMA PEKE :bETI,IIiE 14 OEXYBA'TA CTENEHhUI'IE KOJE

BO.[I4 HA I;PAHY,A NEO 3EMJ}hIUTA JE TEPACA Y |IPOAYXETKY KPOBA

PECTOPAHA nJIAXA.|IO KyJITyPll OCTAJIO BEIUTAI{KH CTBOPEHO HE,IJIOAHO

3EMJb}4UITI].

KAT |IAPUEJIA 8454/7 nOKAUl,lJCKh CE HAJIA3H I43MEby PECTOPAHA tlJlAXA H

KOII]APKAIIIKOf I4fPAJ]I,IIIITA-IIOBPIIII4HE 363I,OO M2,JEAHI'IM AEJIOM

OEYXBATA .[EI{UJE IA|PAJIhIIITE CA 3EIVIJbI,ITIITEM AO PEKE bETHIbE-



EEAEMA,APyI.I4MAEnoMJtjOIIEOJKAII]KOI4rPAIHI1I.I.[HAIlECKy..lljIuI|1M
llg.,iov 

.itnl,r 
lp;ta oEyxBATA 14 UEO ftpoclop MOHTA)KHO| KAogn "KOll

EPAHA,',noKyJlTyPI4oCTA.,loBI'IUTAqKI4C'l.t]()PEHolll,lI,'lo/UIo
3E,MJbl.'ll-tlTIl.nAPL|EJIA J tr l {A PA B HOM llO.rlECTv'

KA't' fTAPLIEJIA 8454/8 IIOBPIIII.4HE 218,00 M2 JE KJlhllACTOI O6Jl14KA I',4

oEyxBATA iIPOCTOP OA I;PAllE Ao hfPAJI14lllTA CA nljcKoM I',43A TyllltlBA. Ilo

KyJITyPl.loCTAJloBEl-t]T^qKI4CTBOPL'IlollE'tljlollll()
3EMJbI4LI]I'U.I IPEACTABJbN AEO IITETAJ]I,4I]I'IA IIA |IJ1AXI4.

flpoqeua rpxlauHe BpeAHocrI'{ 6eg u:,'Iacra Ha repeH Bplxu ce Ha ocHoBy

noAaraKa o rpNuruHoj BperHocrl'r yrnpfeuoj y HaJMalse aBa [paBocHa)I{lla

pettretla flopecre opralla,roHera y nocrynKy yrnpfr'raarra nope3a Ha llpeHoc

ancoJryTHI4X npaBa,nope3a Ha uac,rele u noKrrroH 3a npoMeT ,19TL1X 14,nL1 C1lllqHltx

HerroKpeTHocrl4 Ha Tpxl4tllTy n Kojr{ je garyucxu uaj6,ruxr'r MoMeHry HacraHKa

nopec(e o6aBe3e xoja ce YrnPlYje.

cpELtl,A Kyt'c EyPA llA AAII ,IloAHOlllElsn 3AXT[-]BA 27.01 .2020 t'oi I lti: 117,52

IT\4H.

Epoj n raryM

IrpaRocHaxIlor

p€lxer5a

I 00-436-03-0165/19

23.04.20t9

100-436-03-

06059/ l9
23.11.2019

100-464-08-

00311/2019

17.09.20 l9

Ilpegver np0Mera fPAACKO fPA:hEBhHCKO IPAACKO
fPAbEBHHCKO

TPMCKO

IPAEEB14HCKO

ueclo, KO YXHIIE vxr4uE yx(h LIE

y;ruua H 6p, KII M[,RAJ 47

Kn 8454/3

KEJ I3OO

KAfIJIAPA
Kn 81 86

MEIAJ 45

Kn 8458

Ilonpururra tz77 M2 750,00 M2 M2 531,0 M2 M2

!ry1'
BPEAHOCT 2IO LYPA/M2 20.609,75

nAH/M2

210.00 L/M2

Ky,rrypa, nLtaca

3EMJbHlr|TA

Vtnp!ena

Tp'riHlxfia

npeaHocl y ANtt /

no lr2

2r0 EllI2=24.679,'20

trvHlM2



Yrapfy.jc ce BpeAHocr Ka'r napuer'Ie 6p 545412,845413,845417 
'845718 

KO Vxr'rue,Ha

24.679,20wn|u2.
IlpN.;urrov yrepfnaarsa rpxurxHe BpeAHocrH Kar napuele 6poj 8454/2,845413,845417 ,8457 18

Ko Yxrrte,oaa $unnjana je ueHrana cBe KapaKreptrcrhKe HaBeAeHe HenoKperHocrx-

norroNaj,ron$n rypauNjy repeHa,onpeMJbeHocr napqene,rtoBptx t{Hy,MoryhHocr npHna3a

rrapue,'r u, uoryhy HaMeHy,Bpcry 3eMJLlllrra H KaracrapcKy Knacy.

Y cr:raAy ca I43Bp eHoM rtpoueHoM flopecxa Vnpaaa @r'ulljara F -Vxnue yrBpbyje rp)I(HlxHy

Bpelt.Hocr HenoKperHoc rH-rpa4c ro rpafenr'rHcKor 3eMJbt ura :

KI | 8454 12 M2 I 3 I 5,00 M2* 24.67 9,20 [I4H = 32.453.1 48'00 AI4H

Kn 8454/3 M2 3EMJbI4[ITE OKO OBJEKTA 979,00 M2 * 24.679,20 AVH: 24.160,9]6,80

ill4ll
Kn845417 3631.00 M2 *24.679,20 AI4H:89.610.175,20 [l4H
Kit 8454/8 2 I 8,00 M2 * 24.679,20 nI4Fl :5.380.065,60 MH

.: 
FATIEJIHI{K OAE JbEI+,A

ioMI'In 

nf^q 
^TEJI:031-500-617

a



fpa4cra ynpaoa:a yp6aHn:al,l, ll3rpaAlby H HMoBr.{HcKo-npaBHe nocroRe rpa,1a Vxuua,
Oae,res,e:a cnposolene nraHoBa H h3rpaAlby nocrynajyhN no 3axreBy fpa1a Vxrqa u PevoHtHor

ueHrpa A.o.o. Yxnue,, :a norepfueau,e npojerra npenapuenaunje (aracrapcKl.rx flapue,ra 6p.8454/2 .

8454/3,8454/7 n 8457/8, cee K0 Vxnqe, Yxraqe, Ha ocHoBy qraHa 65. craB 4. a y Be3, ca q,raHom 67.

3axoHa o nnaHnpaby u r43rpa1r$u ("C,r.r,racurarc PC", 6poj 7212009, 8112009 - ucnp, 6412010 - oanyKa

vC,24/2011, 12112012, 4212013 - oa,ryria YC u 50/2013-oa,ryna YC, 98/2013, 13212014, 14512014 u

83/ I 8), u:aaje c,reaehy

TIOTBPNY

l.Ilornpfyje ce ga je flpojerar npenapue,raunje KaracrapcKl4x r]aprtena 6p. 845412

845413,845417 s 8457/8, cee KO Vxrqe, y cKraay ca nnanou reHepanHe perynaqxje "Yxuqe
qeHrpanHr Aeo 2. Sa3a" (C,r. ,rrcr rpaaa VNuua 6p.33/ l9).

2. tlpojenar npenapuenarlr.rje je ypaleH oa crpaHe Jfl "VxHue pa:soj", V,r, Byrco,re !a6r,rha
l-3, VNuue, oAroBopHH yp6aHr4cra AHa Mr.r:rnaojeerh, nuueHua 6p. 200 I 153 09, Ha 3axreB Hapyquoua

fpaaa VNnua u PeuoHrrror ueHTpa.q.o.o. Vxr.rue,,. ri Ha ocHoBy q,rasa 65. cras 4 3aroHa o [JraHxparby

r.,| H3rpaalbr4.

3. fipojexar napqeraur.lje r{3 raqKe l. oee norupae, vnjn je cacraaHu ,reo flpojerar
reoAercKor o6enexaBalba ypaleH u:pafeH je o4 crpaue leo4ercxe areHunje Bf-l-EO,TO|IOJIA
(BAPOIIIhUA) MB 61854223, Byleaap Kprl,'ba AneKcaH Apa 134a, 'fono,ra, Bpuar1,. oafoBopHh

npojerraHr BpaHnc,ran O6paaosuh, rlMana{ reoAercKe nnueHue npBor peAa 6p. 010496 17, y cruuc,ry
vtana 66. u 67. 3aroHa o nJraHnpa*,y rj H3rpaArb[.

4. PaAn cnponofersa y raracrapcKoM onepary norpe6uo je npt,roxnrN carJ'racuocr Ha

npojerar npenapue,rauuje oA BflacHrKa napue,ra.Car,racHocr oBepHTH KoA Horapa.

Peny6rura Cp6nja

IPAA YXI4UE
fpa4cna ynpaaa sa yp6aun:au,

h3f paAlby H rrMoBr.rHcKo-npaBHe I|ocJroBe

- OAe,'reroe ra cnporolerue nraHoBa H u3rpaalby -

Vl 6poj 350-88/19-02

26.1l.2019.ropne
vx14 uE

i '-ll
rl ' 

I 
''/,

IOCTABhTI4:
l.IloaHocNouy saxresa

2.V npelruer

HALlErll tl4K
.r.rrrx.llopaH l{ecnr.rh

K;t{Qt

\\krri-c

Wtl art
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J

PENYSIII4XR CPEI4JR

PENYEIIHqXN TEOIIETCXI4 3RBOII

CN${6R 3A XRTRCTRP HENOKPETHOCTI4 YXI4UE

Eoo i :953-1/2@24-32
ELain 28.A1 .2@2A

Boeme :@8t21zA4

Lr6

R nucE
E nucE
B nuco
B nucE
F nuco

HBBOTI

,n ur e i!,a. r+ e Ei o k P e G rr o e U. tJ

X.O.: )zX{HUE

Cacpxaj nuc0a HeuokPeEHoctiu

6poj: 42439

-2aeo

c0paHa 1

cuipaHa 1

cdpaHa 1

c-upaHa Hena

'..iiirrrr.ra 1



ff - JI4CT |l0nn[il 0 3$,|]}l,lllTv

CTPfllfl: 1

6POJ Ill,1CTfl HE|I0]{PETH0CTII: 12439 l(afiac0apcka ou-uIura: Ylllil][

6poj llpoj l1o0ec unu yruua

uapuene l3rp. u kyluu 6poj

|\IEDRJ 47

I'lEDRJ

' flavun kopu-uhena u

kaiac0apcka knaca

3[t4lil4|]lTE UOl 3l-PM0ti1"0BJEl(T0M

OCTRNO BilITR'l}(],{ CTBOPEHO |lTllI,

VXYII|lO:

flobpuuna, 
lXa0ac0apckuxa a nl'l uplrxon

955

973

Bpc0a 3em,ruqula

lpancko rpafeburcko semru-u0e

fpancko rpafeburcko :emruuq[e

x Ha[omeHa

0bum u:bcnom He mopajy 6u[u o6yxbahenu cbu 0onauu nuc[a neuokpe[roc[u.

0B:2?:01 28.A1.2024



6 IltlCT - ll0nflIl|4 0 |l0cl40llv |IPRBR |lR 3tl4l[l4llTy

CTPfHfl:1

5P0J JMCTfl HEII0KPETH0CT|I: 12439 Ka0acfiapcka o0u0una: Y)l{fl[[

Ilpesune,ume, urne jenror o! po(uulena, [pe6ubanuq[e u anpeca,

onuocHo naaub, ceouu[e u anPeca

Bpc0a

upaba

06nuk

cbojuHe

06um

J0ena

"P[M0HTH|,{ I]EHTRP" n.0.0. vlil,{|'lt, Yllfll]E, PRIIl|I']](R 11 (MB:241?8442) llpuba0ua

x HauomeHa

0bum usbonom ue mopajy 6u[u o6yxbahenu cbu [onauu nuc[a Heuokpe[H0c[u'

A8:2?:A1 28.W.2420



B Ill4CT - 1.nE0 : flo(auu o 3rpatama u lpyrum rpalebulckum 06jek0una u Hocuouuma upaba Ha $unra 
CTpfl,,ff: l

6P0J JlltCTR lltll0KPETH0CTll: 12439 lhuracuapcka o[u0una: Vllllll]E

6poj e[arc

enpeca o6jek[a Hocunau lpaba ua o6jek0y Bpcua

Ipaba

6poj

Iapuene

6p.

3r.

l]a,{uH

kopuUhem

u nasub

o6jek[a *l*l*l*
Hasub ynuue,

Hacerc unu [o[ec

u kyhnu 6poj

llobpu.

Ibpucua

06um

Jfiena

llpabHu

culaUyc

o6jek0a

lpaiebu

ncka

jekal ME RJ 47

llpeoume, ume, ume potulle$a

Upe6ubanu_u0e u aapeca, ooHocHo

Ha3ub cenuurra u a.qpeca

"P0{0l|THtt lltHTRP.| [.0.0. vllll4l]t,

Yffil[E, PR[HI4(lI{R 11 (NE:201?8442)

06nuk

c00JuHe

Cbojuua

Ilpuba[rayroclluuencur

ba-Pec0opan

"[Iefifril{

uma

ono6pene

y0o[pe6y

x HaUomeHa:

0br^ u.bonot He mopajy 6u[u o6yxbaheuu cbu uoaauu nuc0a He0okPe[Hoc0u'

0B:27:03 28.01.2020



EP0J IICTR l]tfl0]{PETH0CTll: 12439

I II'{CT flonauu o fleDefiuma u oTDanuqe$una

Ka0ac0apcka ouq0uHa: Ytlfillt

CTPfHfl:1

6poj

0apuene

6poj l6poj
3rp. lYnaca

HavuH kopuqlena

uoce6Hor aena

o6jekda

Epoj

uoce6.

0ena

0uuc [epe[a onHocHo orpafluqe$a

Bpcfia [epe[a, onHocHo orpaHu']e$a u [onauu o nuuy

na koje ce [epe[ onHocHo orpaHuqebe oftOcu

TEPITR HE14R

x llauomeHa:

0burn usbogon ne nnpajy 6u[u o6yxbahenu cbu uonauu nuc[a Heuokpe0Hoc[u'

08:27:04 28.01.2024



penvsfi{xs cPEI,IJR

PENYENIqKI4 TEOIIETCXI4 SRBOII

CJIY)|(ER 3R XRTRCTRP HENO},(PETHOCTI4 YXI,IUE

Eoo i 2953-1/2@2@-92
aauym i26.vl.zvzu)
Boene :A8:28:.26

u€

cupaHa 1
4i/srPdnq

cEpaHa Hema

cEpaHa Hena
cnpana 1 e

6poj: 42447
HBBOA

,n r-r e iii a, r* e Ei o k P e Gr+ o e tii u,t

X.O.: )zXHUE

Canpxa j nuc0a netiokPeiiiHocuu

H nucur
6 nuctr
B nucE -
B nuc[ -
I- nucil

1 aeo
2 aeo



5P0J Ill4CTR HEII0KPETH0CTI4:'1241?

6poj l6p.jl l1o0ec unu ynuua

uapuene l3rp.l u kyhnu 6poj

R - nilcT n0nnufi 0 3tl,{fifillTv

HavuH kopuqhena u

ka[ac[apcka knaca

OCTRIIO BE[ITR'l}{I4 CTBOPTIIO HEI]II.

OCTRI]O BEilTRq}{I{ CTBOPE||O ||E|lN.

CTPflHfl: 1

}(a[ac[apcku

upux00

flobpuura

xa'a m' Bpcuia oemnuq[a

8454n

8454,€

t4EDRJ

I1TDRJ

36 3'1

218

lpaccko rpafebuucko :emru-u[e

lpancko rpafe'ouHcko semnu4fie

Yl{YII HO: g.g0

x HauofireHa

0bum usbonom ne mopajy 6u0u o6yxbahenu cbu 0onauu nucfla uelokpe[uoc0u'

A8:2824 28.01.2020



6 flfic1 - |l0nnl]|4 0 ll0c},{0[v tlPflBR HR 3El4]|fi[lTv

Xa[acEapcka ou-uuuHa : YlllllllE

CTPeHfl:1

5P0J III4CTR HE|.I0I(PETH0CT|4: 12417

llpesume,ume, une jenHor 0[ ponurueoa, [pe6ubaru-ule u anpeca,

onHocno Hasub, ceouq[e u anpeca

nilMllTPllJfl TvI]0BilnR 52 (145:0?157983)

Bpcua

Ipaba

06nuk

cboJuBe

06um

tnena

x Ha[omeHa

0bum uobonom ne rnopajy 6u[u o6yxbaheuu cbu lonauu nuc[a He[okPe0noc0u'

08:28:25 28.01.2020



EP0J lll4CTR Htfl0l0ETH0CTl,l: 1241?

6poj lSpoj

Havur kopuqheua

[oce6Hor nena

o6jek[a3rp. lYnasa

I IlllCT - flonauu o [epeuruma u orpaHuqebuma

llauacuapcka ou_uuuHa: JMUL

0[uc urepe[a onHocHo orPaHuqe$a

Bpcr,ra r!epe[a, ooHocHo orpaHut{eha u Liooauu o nuuy

ua ko ie ce [eDe[ ontrocto orDaHu'{e$e 0!H0cu

TEPETR HEMfl

CTPfHfl: 1

6poj

uapuene

6poj

uoceb.

nena

x HauomeHa:

Olrr ullooo* ne mopajy 6u[u o6yxbafenu cbu ionauu nuc[a He0okpe0Hocriu

A8:28:26 28.A1.2A20



&
PEIIYEJItrI(A
PEIIYE'IIIqXI{

Crvx6a 3a Karacrap HenoKperHocrl|
(HBxr yfi yrp€|lbo jcArrBnrc)

Y)KIIIIE
(0.,@rl)

Bpoj: 953-1D02092

KO yx|rr{F.

CPEIJA
TEo.FTCKII3ABOA

KOIIfiJA KATACTAPCKOT IUIAHA

HanoMeHa:

,[aryu n rper.rc rc.qaraea

2801.2D0. / llr0l



eKaracrap BenoKperHocru: llo,uauu o uenoxpe'rHocru hnps : r / katasrar. r gz. g0v,rs/ eKahsWpub\lc 
lNepolnetnostpropurt

lEfiYffilff 'FF8it 
"*n 

un"oo
katastar. rg z.9ov. rsleKatastarpub 

li
_ 

. | 2B.1.2O2O 11150:49

loAaqt xaracrpa nenoKperHocrh

$"u. oL.no*r"rr*rr.--......-..-.----

Marriii
onurrnxe: 5d939548-a2d8_zt-

OnurlttHai z tt+i t.r-u""2-szG;t;

#;?;l:,uo"i karacrapcke

Karacrapcxa onurrrHai
t|aryril a)|(ypHocTr:
Cry,(6a:

waqe
747442

yxutlE

27.1.2020

vXULlE

+#-=-:r":rt-
6poj napqeae:

noA6poj napqere:
lloBprunHa 

m2l
BPcra eer.r6r.1lra l

_Epoj 
al'cra Heno(perHocrx 

:oPoj n4aHat ffi*O 
|PAEEB'HCKO 

3E MT,JUWTE

)t'

MF6AJ

8454

10

298

#H44a.r..".
Kynrypa:

Iloopu'lHa m::
OCTA,flO BEIUTAqKI

298
CTBOPEHO HEN,l.lOAHO 3EM/b14IlJTE

Bpcra npaBai

06,|rk caojxHe:

vAeo: NPhBATHA

7/7
Teper, lra napqenr

*** HeM;E E; ;;;

3a6enex6a napqene
x*x 

HeMa 3;6enex6F;

28.o\ 2o2o tt15:)



eKaracrap HenoKperHocrfi : flo,4aul-t o He[oxpeTHocr[

PEnYE IIIXA CPE.l,lJA
PETTYETIIT{ K],I TEOAETCT(H 3ABOA

katastar. rg z. g ov. rsleKatastarPu b lic | 28.1.2020 11:51:48

flo4aqz Karacrpa HenoKperHocrh

hftps://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/NepolaetDstProperties.a...

lloAaqn o HenoKperHocrn cc86150f-e3b7-4338-9a93-7cf bbf9338f 2
MaTr{Hrl 6poj onurrx}te:

Onurrxa:

Marrr{Hr 6poj karacrapcxe
on urTllHe:
KaTacrapcKa onurtltHa:

Aaryra axypHocrhl

Cnyx6a:

77745

vxrqE
741,442

yx14uE

27 .L.2020

vx,4r_lE

1. noAaqh o napqe,r]r

norec / Yrrqal
6poj napqene:

noA6poj napqe,|e:

noBpu]lHa m2:

Bpcra 3e rblrurai

Epoj rhcra HenoKperHocr].|:

Epoj nraHa:

MESAJ

8454

9

79

TPAACKO TpAlEBt4 HCKO 3EMtbh UITE

r24t7

58

noAaqx o Aery napqene

Spoj Aera;

Kynrypa:

noBpuxxa m2:

1

OCTA'IO BEIIJTAqKliI

79

CTBOPEHO HENNOAHO 3EMIb14lljTE

llmaoqn npaBa Ha napqen,
Ha3xB:

Bpsra npasa:

()6rnK cBojnHel

YAeo:

rPAA yxti4tlE

CBOJ14HA

JABHA CBO]14HA

7/r

Teperx Ha napqerlt
*** HeMa repera **x

3a6enex6a napqene
**x HeMa 3a6enex6e x**

I of I
28.01.2020 I l:51 AM



eKaracrap HeIIo(perHocrr-t: floAaqr-r o aenoxoerHocrr

PENYANXKA CPSI{JA
PEnyE tnqKn rEoL€TCt(lr 3ABoA

katastar. rgz.9ov. rsleKatastarpu blic | 2A.I.2OZO 11;46:30

flo4aqr Karacrpa HenoKperHocrh

https://katas tar. rgz gov.rs/eKatastarpubl iclNepolcetlostproperti es . a. . .

noAaqH o HenoKperHocrtl 9 217eebc-ff8c-4233-9d38-cd9c8d473e6f
MarxqHx 6poj onurrre:
Onuruxa:

MarrqH, 6poj KaracrapcKe
onulTl,tHe:
KaracrapcKa onrurttHa :

Ilaryir axypHocrrl

cryr(6a;

71145

yx14r-lE

741442

yx14r.lE

27.L.2020

yx14r_lE

1, noAaqh o napqenll

norec ,/ Ynxqa;

Epoj napqele:

noA6poj napqe,e:

noEpull.ttia m2i

Bpcra 3er,t,bxrura:

Spoj rxcra ]tenoKpeTHocTr;

Epoj nraHa:

M EEAJ

4454

r2

220

TPA.qCKO TPAEEBh HCKO 3EMJbt4u.lTE

72477

58

noAaqx o Aery napqeae

6poj Aera:

Kynrypa:

JloBplurrHa m2i

ocrAjto BEtlJTArtKt4 CTBOpEHO HEnnoAHO 3EMrb14uJTE

220

l4maoql npaBa Ha napqen]r

Ha3rs: fFM vxiiLie
Bpcra npaEa: CBOJI4HA

O6nrK caojnHer JABHA CBOJI4 HA

YAeo: LlI

Teperx Ha napqenx
*** HeMa repera x*x

3a6enex6a napqene
*** HeMa 3a6enex6e **x

I of I 28.01.2020 I I:50 AM



|PAA y)Kr,il_iF

IPATYXUIIE
IPAICKA YIIPABA 3,{ YPBAHI,I3AM, I,I3TPAAIbY
14 I,IMOBI4HCKO . TIPABHE TIOCJIOBE
-O4e,'rene 3a rrpaBHe noc"roBe-

flPElME1-: 3axres :a pa:very 3eMJLr.{tlra

Og crpaue Oaerue*a ra crrpoeofe*e nnaHoBa 14 H3rpaarby norBpbeH je flpojexar
npenapuenaul4Je KaracrapcKl.lx napqena 6poj 845412, 845413, 845417 u 8457/8, cee KO Yxuue y yxuqy,
crpyl{Hor oopabuBaqa Jfl "vxuqe paseoj" Yxrrue, yn. Byr<o,re ,{a6uha 6p. l-3, ogroaopuor. yp6aHucre
AHa Mu.nueojeanh, 4unr.uHx,apx., Jrr4ueHqa 6p. 200 I 153 09, uuju je cacraBHH geo npojerar reoaficKor
o6e,reNagaBa o6paluoaua feo4ercre areuquje "Ef-feo" Torora, Byaeoap Kpa,'ra A,rexcau apa | 6p. 21,
oaroBopHH npojeKranr EpaHucaae O6paaoanh. cneq.crpyK.hHx.reoAe3., reoAercKa nr,rqeHua rrpBor peAa
6poj 0l 0496 17, norepfeHrar"r or crpaHe fpa4cre ynpaBe 3a yp6aHr.r3aM H3rpaAFL,y r.r HMoBr.rHc(o-npaBHe

nocjloBe rpa4a Vxnqa, ogenena :a cnpoooferse nrraHoBa r.{ r43rpaArby VI 6poj 350-88/19-02 oa
26.11.2019. roAl{He, Aa je ucrr.r y cKnaAy ca .fl,raHolr r.eueparHe perylaquje ,,vNlqe qeHrparuu geo 2.
<faea" ("Cn.,rucr fpa.na yxHua" 6poj 33l19).

Karo cy HaBeaeHI4M npojer<rou tlopuapaHe Hone rpafeaxucxe h KaracrapcKe napuene y qr4Jby

peulaBaba uMoBl,rHcKo npaBH X oaHaca Ha npe,luerHoj ,rorauujt npernaxeMo BaM pa3MeHy

HenoKpeTHocTr.r. TaKo ;la ce:

- Kar.napqe.la 6poj 8454/9 KO V;rcrue roja no spcln npeAcraBJ'ba rpalcxo r.pafeeuucxo
3eMJLli[Te, no KynrypH ocraro BeurraqKlr crBopeHo HenjloaHo 3eMJ'bHtrrre, rroBptxHHe 79 m2 u
Kar.napqena 6poj 8454112 KO Yxnue noja no epcrn npeacraBrba rpa.lcKo rpabeBuHcKo 3eNt!'bnr]tre, no
Kynryplr octaro Betrr'raqKh c'r'BopeHo HenJroIHo 3eMJ6ntr]Te. noBpninHe 220 m2, o6e y[r.rcaHe y ucry
HenoKperHocrH 6poj 12417 KO Vxrarle raojaaHa caojuaa rpa4a Vxnqa, uenajy ra:

- Kar.napueny 6poj 8454/10 KO VNnue roja no apcrn npeAcraBJba rpalcro rpaleruucro
3eMjbl.'ltrre, no Kynrypl4 ocraJlo Beu faqKH crBopeHo Henno,lHo 3eMibutrrre, noBptxr{He 298 m,, roja je
ynHcaHa y nHcry HenoKperHocrl4 6poj 12439 KO Yxnqe Kao rrpHBarlra cnojnHa "PevoHrHn qeurap"

.{.O.O. VNnue. y,r. Paannuxa 6p. I L

Pa::rHry y noBptxuHl4 o,,l I m!. heNlo sav ntarw'n4 Ha AaH norrrhcltBarr,a yroBopa o pa3MeHrl

npeMa npoqeHH flopecne ynpase. Tarcofe, Ha[oMl4beMo Aa cMo yn3HarH Aa ce Ha AeJry 3eMJ'6r.lr[ra Koje he

ce npeHern Ha Hac Halr3lt npqBpeMeHu o6jenar', Te c rHM y aerH utjae,uyjeMo aa cMo carJracHn aa vc"tll
ocraHe ry ,1o HcreKa 3aKyna u 6pucau,a u: flporpaua nocraBJaalba npr{BpeMeHlrx o6jeKara...

Ha,lalt ce !.a here Haui 3axreB ) Baxhrn ua o6ocrapHo 3aaoBo-ibcrBo.
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f9^1u11V 
u4""HncrparuBHy raxcy: y r43Hocy 04 290,00 rusapa, ynnurlrrt4 Ha paqyH 6poj g40_

742241843-03 ca Mo,[eJroM u no3rgoM ua 6poj g9-100 Crpxa gosnare: Jloxaasa a4"r"n"rpurn""u
rarca llpuua,raq: lpa4 V>ruqe


