
 

 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 463-6/19 

Датум: 

 

 

На основу члана  26. став 1. тачка 4., члана 27. став 10.  и члана 29. став 4. 

Закона о јавној својини  ("Сл.гласник РС", број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 , 

108/2016, 113/2017  и 95/2018 ) , члана 68. а у вези са чланом 100. став 1. тачка 2. Закона 

о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 

145/2014 и 83/18) као и члана 60. став 1. тачка 23. Статута града Ужица (''Службени 

лист града Ужица'', број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној                    

дана  године,  доноси 

 

                                         

О Д Л У К У 

о отуђењу непокретности у јавној својини Града Ужица 

непосредном погодбом, по тржишној цени дела кат. парцеле број 10890/1 КО 

Ужице 

 

 

1. Одобрава се, отуђење непокретности из јавне својине Града Ужица, 

непосредном погодбом, по тржишној цени, и то: 

- дела кат.парцеле 10890/1 КО Ужице  а све према елаборату агенције 

“Елипса” Ужице број 28/19 од 20.02.2019. године, површине од 112м2, чија укупна 

уписана површина износи 14720м2,
 
која парцела је у јавној својини Града Ужица. 

2. Приликом провођења у катастру напред наведеног Елабората геодетских 

радова, потребно је извршити промену начина коришћења дела катастарске  парцеле, 

ближе описаног у тачки 1. ове одлуке, у складу са чланом 16. Закона о путевима  

("Сл.гласник РС", бр. 41/18). 

3. Варничић Милојко, Четвртог пука 25, Ужице, стиче право да 

непокретност ближе описану у тачки 1. ове Одлуке, а по правоснажности исте прибави 

у својину непосредном погодбом, по тржишној цени закључењем Уговора о 

купопродаји са Градоначелником града Ужица и овером истог код Јавног бележника. 

4. Тржишна цена непокретности утврђена је у укупном износу од 118.450,08 

динара, на основу одређене тржишне вредности од 1.067,59дин/m
2
, све у складу са 

Записником о процени вредности непокретности, број 100-464-08-351/2019 од 

21.10.2019. године Пореске управе министарства финансија, филијала   Ужице. 

 Варничић Милојко из Ужица, има обавезу да пре овере Уговора о 

купопродаји, на име накнаде  за непокретност - земљиште које се отуђује из јавне 

својине плати износ утврђен од стране пореске управе.
 
 



5.  Обавезу плаћања трошкова овере уговора код Јавног бележника, пореза 

на пренос апсолутних права и укњижбе предметних непокретности код Републичког 

геодетског завода, Службе за катастар непокретности Ужице сноси Варничић Милојко 

из Ужица. 

                6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

листу града Ужица". 

 

 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 

   Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско- правне послове  

града Ужица, обратио се Варничић Милојко из Ужица, захтевом за решавање 

имовинско- правних односа а у вези са исправком границе катастарских парцела и то 

катастарске парцеле број 10890/1 КО Ужице, која је у јавној својини града Ужица и 

катастарске парцеле број 11109/2 КО Ужице, која је у приватној својини подносиоца 

захтева, тако што се катастарској парцели број 11109/2  КО Ужице припаја део 

катастарске парцеле број 10890/1 КО Ужице у површини од 112м2; 

Увидом у списе предмета ове Управе VI број 463-6/19, приложену и 

прибављену документацију, након спроведеног поступка, утврђено је: 

- да је сранка доставила Елаборат геодетских радова,   израђен од стране 

Агенције ''Елипса'' Ужице', којим се врши исправка граница суседних катастарских 

парцела,  тако што се катастарској парцели број 11109/2  КО Ужице,  припаја део 

катастарске парцеле број 10890/1 КО Ужице у површини од 112м2; 

- да се  на  катастарској парцели број 10890/1 КО Ужице  уписаној у лист 

непокретности  број 12255 КО Ужице, уписан град Ужице са правом јавне својине и 

да се иста по начину кориришћења води као улица; 

 - да је на катастарској парцели 11109/2  КО Ужице уписаној у препис листа 

непокретности број 10125 КО Ужице уписан Варничић Милојко из Ужица као 

власник са обимом удела 1/1;   

- да је Пореска управа министарства финансија филијала А Ужице, 

доставила Записник о процени вредности непокретности  број 100-464-08-351/2019 од 

21.10.2019. године, за кат. парц. број 10890/1 КО Ужице, којим је утврђена  тржишна 

вредност дела катастарске парцеле број 10890/1 КО Ужице, која износи 1.067,59дин/m
2
; 

- да је ЈП „УЖИЦЕ РАЗВОЈ “ Ужице  ул. Вуколе Дабића бр.1-3,   дописом 

број 09-285/1 од 25.11.2019. године, изјаснило да су сагласни да се спроведе пројекат 

измене границе катастарске парцеле број 10890/1  КО Ужице све у складу са 

елаборатом геодетских радова за напред наведену катастарску парцелу; 

- Одредбом члана 26. став 1. тачка 4. Закона о јавној својини, предвиђено је   

да се располагањем стварима у јавној својини, у смислу овог закона, сматра између 

осталог и отуђење ствари.  

Одредбом члана 27. став 10. Закона о јавној својини, прописано је да о 

прибављању и располагању стварима у  својини јединице локалне самоуправе под 

условима одређеним законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен 

у складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе. 



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

Скупштина града, у складу са законом између осталог одлучује о отуђењу 

непокретности у јавној својини Града. 

                Одредбом члана 29. став 4. Закона о јавној својини, прописано је  да се 

непокретне ствари могу прибавити и  отуђити непосредном погодбом, али не испод 

од стране надлежног органа процењене тржишне вредности непокретности ( код 

отуђења), односно не изнад те вредности ( код прибављања), ако у конкретном 

случају то представља  једино могуће решење. 

                Одредбом члана 68. а вези  чланом 100. став 1. тачка 2. Закона о  

планирању и изградњи, прописано је да се исправка граница суседних катастарских 

парцела врши на основу елабората гедетских радова и да се у конкретом случају  

грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити  или дати у закуп непосредном 

погодбом. 

               Иако се катастарска парцела број 10890/1  КО Ужице, уписана, по начину 

коришћења води као улица,  део катастарске  парцеле који је предмет ове одлукe је 

ван појаса регулације улице, па је  потребно приликом провођења у катастру напред 

наведеног елабората геодетских радова, извршити промену начина коришћења истог 

у складу са чланом 16. Закона о путевима ("Сл.гласник РС", бр. 41/18), како је и 

наведено у тачки 2. ове одлуке. 

Имајући у виду овако утврђено чињенично стање, да је на основу 

приложеног елабората геодетских радова  дата   сагласност управљача пута 

ЈП„Ужице развој“, да је прибављена  тржишна вредност предметне непокретности 

од стране Пореске  управе министарства финансија филијала Ужице, мишљења смо 

да су у складу са  чланом  29. став 4. Закона о јавној својини, чланом 68 а у вези са   

чланом 100. став 1. тачка 2. Закона о планирању и изградњи, испуњени услови за 

отуђење непокретности - земљишта из јавне својине Града Ужица непосредном 

погодбом по тржишној цени.     

                                                                                                                                                                   

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                 

                                                                                                     Бранислав Митровић 
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I1a ocrrooy 'ttaua 122. c'ras l. 3aroHa o nopecKoM nocrynKy n nopecxoj aAM HH r4crpauhJ l.t

(<C'.r.rracrHx PC>, 6po.j 8012002, 8412002,2312003,7012003, 5512004, 6112005, 62t2006-ap.
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ylapf r.raan a nope3a Ha npeHoc ancorty't'Hl.rx npaBa, c,ryx6eHo rlaqe llopecre ynpaee On,'rr.rjale
5 V)KHIIE-OgeJbeIsa 3a KoHTpony Hr4eojeHnx aKrrBHocrtr y nocrynKy yroplaearua rpxl4rrrHe
BpeAHocl'H no ocHoBy 3axresa :a npoueHy fpa4cre Vpase sa yp6aH[3aM,H3rpaarby u
r4MoBr.{HcKo [paBHe nocJloBe, caquHr4o je aaHa 21.10.2019 roa
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BPCTA 3EMJbI{IIITA: Kar rrapqera 6p'lll09l2ll KO YNuue,y.'r r{erBprol llyxa ll ro 4eo
oa | 12,00r'r2 xoju ce rparuluu ca Kar napqenoM 10890/l KO VNr.rue.

flpoueHa rpx(HrrrHe BpeAHocrlr 6es Hrlracxa Ha repeH Bpixfi ce Ha ocHoBy

noAaraKa o rpxr4rrrHoj Bpe4nocrr.r yTBpbeHoj y HajMan e ABa npaBocHaxHa

pell]el6a lopecre OpraHa,AoHeTa y nocrynKy yTBpbriBarba nope3a Ha npeHoc

ancoJryTHHX rrpaBa,nope3a Ha HacJrebe u noKJIoH 3a npoMeT r4QTrtx vrltr4 cJIuqHI4x

HenoKpeTHocTU Ha TpxHrrry 14 KojH je aaryvcxr Haj6rrrxt4 MoMeHTy HacTaHKa

nopecKe o6aBe3e Koja ce yrnpfyje.
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ue yrryrurajyhr ce, Hn Ha rojlt Havnu, y eBeHTyaJrHo peuaBaEe MoBHHcKo-[paBHr.{x o.qHoca Ha roM fiorgcy.
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