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 СКУПШТИНА ГРАДА 
  I Број: 463-76/21 
  Датум: _____.2021.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 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19), 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 _____.2021.године, доноси 

 
О Д Л У К У 

о размени права јавне својине кат.парц.бр. 8374 и 12064/1, обе КО Ужице, 
               за право приватне својине кат.парц.бр. 8349/1 КО Ужице без накнаде,  
            односно без доплате разлике између тржишних вредности непокретности 

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

доплату разлике између тржишних вредности непокретности које су предмет размене у 
новцу, тако да се: 

- део кат.парцеле број 8374 КО Ужице, која по врсти представља градско 
грађевинско земљиште, по култури земљиште под зградом и другим објектом (улица 
Доситејева),  површине 5 m² и делови кат.парцеле број 12064/1 КО Ужице, која по врсти 
представља градско грађевинско земљиште, по култури земљиште под зградом и другим 
објектом (улица Краља Петра I), у површини 0,09 m² и 0,28 m², обе уписане у листу 
непокретности број 18000 КО Ужице као јавна својина града Ужица, мењају за: 

- део кат.парцеле број 8349/1 КО Ужице, која по врсти представља градско 
грађевинско земљиште, по култури земљиште под зградом и другим објектом,  површине 
13,48 m², која је уписана у листу непокретности број 18117 КО Ужице, као приватна 
својина "W B Live" doo Ужице, ул. Петра Лековића  бр. 2. и са уделом 1205/1327 дела и 
град Ужице са правом јавне својине са уделом од 122/1327 дела. 

2. Напред наведене кат.парцелe формиране су Елаборатом геодетских радова за 
исправку граница  кат.парцела број 8349/1, 8374 и 12064/1, све КО Ужице у Ужицу, 
стручног обрађивача "АГ Биро" ДОО Ужице, ул. Курлагина  бр. 10, одговорног урбанисте  
Ана Папић, дипл.инж.арх., лиценца бр. 300 Н 083 09,  чији је саставни део Пројекат 
геодетског обележавања обрађивача Геодетског бироа "Кљајић" Ужице, ул. Топличка  бр. 
1, одговорни пројектант Јосиповић Милана, инж.геодез., геодетска лиценца првог реда 
број 01 0496 17, мишљењем Градске управе за урбанизам изградњу и имовинско-правне 
послове града Ужица, Одењења за спровођење планова и изградњу VI број 353-244/16-02 
oд 08.06.2016.године, да је исти у складу са Планом генералне регулације "Ужице 
централни део 1. фаза" ("Сл.лист града Ужица" број 9/15, 21/15 и 4/16) 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.парцеле бр. 8349/1, КО Ужице, односно новоформираних 

парцела напред наведеним елаборатом исправке граница  износи 26.360,00динара/м2, што 
је утврђено Записником о процени вредности непокретности  број 100-464-08-00140/2021 
од 28.07.2021.године 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 елаборатом 
исправке граница .  

4. Како је површина земљишта у приватној својини већа од површине 
земљишта у јавној својини града Ужица за 8,11 m², односно тржишна вредност 
непокретности у приватној својини већа од тржишне вредности у јавној својини, 
Владимир Богићевић директор "W B Live" doo Ужице је на записник о усменој расправи     
VI Број: 463-76/21 од 23.07.2021.године дао изјаву да нетражи никакву накнаду на име 
размене. 

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 "W B Live" doo 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 "W B 
Live" doo Ужице, ул. Петра Лековића  бр. 2, са захтевом за решавање имовинско- правних 
односа,  ради провођења геодетских радова за исправку граница  кат.парцела број 8349/1, 
8374 и 12064/1, све КО Ужице, тако што би граду Ужицу припојили део кат. парцеле број 
8349/1 КО Ужице, за потребе проширења улице Краља Петра I, а делове кат.парцела број 
8374 и 12064/1, обе КО Ужице припојили парцели у приватном власништву, а да за 
разлику површини (део парцеле у приватном власништву већа од делова парцеле у 
приватном власништву) нетражи никакву накнаду.  

Увидом у списе предмета ове управе VI бр. 463-76/21, приложену и 
прибављену  документацију утврђено је следеће: 

- да је увидом у  лист непокретности  број 18000 КО Ужице Службе за катастар 
непокретности Ужице, утврђено да се на кат.парцели број 8374КО Ужице, по култури 
земљиште под зградом и другим објектом (улица Доситејева), површине 1138 m² и кат. 
парцели број 12064/1 КО Ужице, по култури земљиште под зградом и другим објектом 
(улица Краља Петра I), површине 8955 m², књижи град Ужице са правом јавне својине са 
уделом 1/1,  док се на кат.парцели број 8349/1 КО Ужице, по култури остало вештачки 
створено неплодно земљиште,  површине 1327 m², књижи "W B Live" doo Ужице са 
правом приватне својине са уделом 1205/1327 дела и град Ужице са правом јавне својине 
са уделом од 122/1327 дела; 

- да је Служба за катастар непокретности Ужице доставила обавештење о 
поступку исправке граница  кат.парцела број 8349/1, 8374 и 12064/1, све КО Ужице број  
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952-02-03-149-3063/2021 од 28.06.2021.године, којим нас извештавају да су на наш захтев 
за обнову поступка преузели елаборат геодетских радова за исправку граница наведених 
парцела урађен од стране стручног обрађивача "АГ Биро" ДОО Ужице, оверен од стране 
Геодетског бироа "Кљајић" Ужице са мишљењем Градске управе за урбанизам, изградњу 
и имовинско правне послове града Ужица, Одењења за спровођење планова и изградњу VI 
број 353-244/16 oд 08.06.11.2021.године, како би уз приложену скицу одржавања премера 
са одговарајућим површинама делова парцеле, решили имовинско правне односе са 
носиоцем права својине на кат.парцели број 8349/1 КО Ужице и закључили уговор код 
јавног бележника; 

- да су Елаборатом геодетских радова за исправку граница кат.парцела број 
8349/1, 8374 и 12064/1, све КО Ужице у Ужицу, стручног обрађивача "АГ Биро" ДОО 
Ужице, ул. Курлагина  бр. 10, одговорног урбанисте  Ана Папић, дипл.инж.арх., лиценца 
бр. 300 Н 083 09,  чији је саставни део Пројекат геодетског обележавања обрађивача 
Геодетског бироа "Кљајић" Ужице, ул. Топличка  бр. 1, одговорни пројектант Јосиповић 
Милана, инж.геодез., геодетска лиценца првог реда број 01 0496 17, одређени делови 
предметних парцела, и то: 

- део кат.парцеле број 8349/1 КО Ужице, која по врсти представља градско 
грађевинско земљиште, по култури земљиште под зградом и другим објектом,  површине 
13,48 m², која је уписана у листу непокретности број 18117 КО Ужице, као приватна 
својина "W B Live" doo Ужице, са уделом 1205/1327 дела, за потребе проширења улице 
Краља Петра I; 

- део кат.парцеле број 8374 КО Ужице, која по врсти представља градско 
грађевинско земљиште, по култури земљиште под зградом и другим објектом (улица 
Доситејева),  површине 5 m² и делови кат.парцеле број 12064/1 КО Ужице, која по врсти 
представља градско грађевинско земљиште, по култури земљиште под зградом и другим 
објектом (улица Краља Петра I), у површини 0,09 m² и 0,28 m², обе уписане у листу 
непокретности број 18000 КО Ужице као јавна својина града Ужица, ради припајања 
кат.парцели број 8349 КО Ужице; 

- 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/m2. 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; 

- да је Градско правобранилаштво Ужице након увида у достављену 
документацију дало Мишљење М.број 39/21 од 16.11.2021.године, да су испуњени услови за 
размену права јавне својине за право приватне својине, без доплате разлике. 

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 
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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. 

Имајући у виду овако утврђено чињенично стање, да је пред Службом за 
катастар непокретности Ужице обновљен поступак исправке граница суседних парцела, 
односно Елаборат геодетских радова за исправку граница  кат.парцела број 8349/1, 8374 и 
12064/1, све КО Ужице, стручног обрађивача "АГ Биро" ДОО Ужице,  чији је саставни део 
Пројекат геодетског обележавања обрађивача Геодетског бироа "Кљајић" Ужице, на 
основу кога су одређени делови кат.парцела број 8349/1, 8374 и 12064/1, све КО Ужице за 
исправку граница,  да је интерес града Ужица да прибави део кат.парцеле број 8349/1 КО 
Ужице,  површине 13,48 m², за потребе проширења улице Краља Петра I,  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, без накнаде.  

На седници Градског већа одржаној 17.11.2021.године, утврђен је Предлог 
Одлуке о размени предметних непокретности и предлаже се Скупштини да предлог 
размотри и усвоји. 

 
                                                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

_____________________________ 
                                                                                    Бранислав Митровић                                                                    
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flosoAoNa Barrrsp 3axreBa VI 6poj 463-76121-04 ot l2.ll.z}2LroAilHe, rojuu
TpaxHTe ga ce uzjacHl'IMo Ha rlpeAJror Yronopa o pa3MeHr4 AeJra HerroKprHocrr,r rpaAcKor
rpaf.seursrrrrra Kar.rapqena 6poj t374 u 1206411, o6e Ko yxr.rqe, roje cy y jannoj
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apxr{By cfr}rca rpeAMera y 34116 u M 34120, a rojH cy qrrbeHr.rtruo y Be3r.r ca
rrpeAMeTHlIM 3[lxTeBOM.

YnuAona y AocraBJbeHy AoKyMeHraqujy, a Hapoqr.rro y:
- Murunen'e fpa4cre ylpaBe za yp6anwaM, r.r3rpaArby r,r r.rMoBr4HcKo [paBHe

nocJloBe 6poj 353-244116 oa 08.06.2016. roauue, xojr.ru je ycrauonrbeHo 4a je ucupanxa
rpaHr.rqa cycelHr{x Kar.naprleJra 6p.834911 y npunaruoj cnojran}r r.r Kar.rapryem 6p.g374
Ko YNr.rqeo yrr. .{ocurejena, r{ Kar.napqena 6p.12064 Ko yNraqe yn. Kpa;sa llerpa
flpnor y jannoj ceojunu rpaAa VNurla, y cruraAy ca flnanou feHepanHe perylaquje
,,Yxuqe rIeHTpzInHr{ .ueo 1 . @a3a" ;

- 3anucnr'rx 6poj 100-464-08-0014012021 ot 28.07.2021. roaune, MuHracrapcrBa
Qranancuja llopecr<a ynpaBa @unujara Vxuqe yrrpfeHa rp)Kr{rrrua BpeAHoc npeAMerHr.rK
Kar.[ap{ena;

-Jftacrose HerloKperHocru 6poj 18117 rE 18000, o6a KO YNuqe, Ha ocnoBy rojux
je yrnpfeno 4a je Ha: K.napqenu 6poj 839411 Ha rpaAcKou rpafenuHcKoM 3eMJbt4rrrry
rIoA 3rpaAoNt t'I gp.o6jeKroM yrlucaHo npaBo rrpr,rBarHe cnojune npe4yseh4,WB LIVE"
A.o.o Yxuqe, ca yAenoM ot 120511327, a y yAeny ot 12211327 jana cnnjuta rpalia
Yxuqa, c rHM nrro je y Jlucry 81 ynrncaH LrMarrarl rpaBa ,qpxaBue cnojr.ure ua o6jirry
Peny6rura Cp1uja vuju je KoptrcHr.rK rpa4 Vxraqe; K.napqenaura 8374 14 12064ll H:a
rpaAcKoM rpafenIEncKoM 3eMJbI,IuITy rroA 3rpaAoM r,r Apyn4M o6jerrrarua y[EcaHo [paBo
jaBue cnojuHe rpaAa Yxzqe ca yAenr{Ma lll, a y nucry Bl Kao r,rMaJrarl rpaBa
xopuurherra rpa.A YNuqe ApxaBHe cnojnne Peny6nrane Cp6uje;

-3axres 3a peruaBarbe r{MoBr.rHcKr.rx oAHoca npe,qygeha,,wB LIVE" 4.o.o vxzqe,
6poj 463-7612I'04 ot23.07.2021. rotune; ca usjanoM oAroBopHof Jrr.rrla upe4yaeha,,WB
LIVE" A.o.o Yxurle Aara ua 3anncsr,rK o ycMenoj pacupanu 6poj 463-74121-04 oa
23.07.2021. roAr.rur.r, xojou ce orprry HaKHaAe ro ocHoBy pa3MeHe cnoje nehe
noBpIIrrIHe oa 13,48 rrr2 xojy rasanajajy us cnoje K.rrapqene 6poj 839411 sa norpe6e



.x.r{
upolll}Ipelbe yJII{qe Kpa-rra llerpa flpnor, o6sr.rporra Aa ce prcr}rM rrpaBHrrM rrocJroM
rreronoj napqenu npunajajy AeJroBr.r K.naprleJre 6poj 12064/1 y nonpmuHr.r oA 0,09u2 u
0,28u2I,I Aeo K.rrapqene 6p.8374 ( yn.,{ocurejena) y roBprxr.rHuol, 5v,2 o6e KO Vxuqe
u o6e y janHoj cnojraHu rpap;aYNrarle.

CxoAso HaBeAeHoM a urraajyhy y Bpr4y 4a je unanou 29. cras I 3arcona o jannoj
cnojunn (,,Cn.macHur PC", 6p.lZtZOtt,E-828.1_], l05l2}l4,104/2016 - Apyru
saxon, 108/2016,11312017 (Cr._l8.Hr4je y npe.ruurheuou rercry), 95/2018 (qn. 15. r.r 16. ur.rcy y
npevnurheHou rexcry) u15312020.), yrnpleuo Aa ce HerroKperHe crBapu npu6alrajy y jaBHy

cnojnny z orylyjy u: janne cnojuue norasehu oA rpxrmHe BpeAuocrrl HenoKperHocru,
rojy je rpoIIeHI,Io [opecKr4 r,rnr,r Apyru HaAnexH]r opraH ]rJrr.r Jrr{rleHrlr.rpaH}r [porleulrreJb,
y nocrynKy januor HaAMerarba, oAHocHo npr,rKyflJbarbeM nr.rcMeHr.rx rroHyAa, aKo
3aKoHoM HIaje .qpyravuje oapefeHo, re 4a je cranou 4. qlaua 29 3arcona rponrcaHo Aa
ce llsyserno oA HaBeAeHor craBa 1. qnasa 29., neuorperHe crBapr.r ce Mofy npu6annru
unu orytlurrl HenocpeAHoM noro46ou, anlr He r{crrog oA crpaHe HaAnexHor opraHa
lpoqerbeHe rpxrrrrrHe BpeAHocrr{ He[oKperHocrr{, aKo y KoHKperHoM cnyrajy ro
lpeAcraBJba jegnno naoryhe pelllelbe, Kao r.r .{a npeAJror aKTa, oAHocHo aKT o oBaKBoM
pac[onararby Mopa Aa caApxr{ o6pauoxerbe r.r3 Kora ce Mo)Ke yrBpAr,rrr{ uocrojarre
oBI,Ix oKoJIHocrLI rtpoflucaHe qraHoM 30. 3arona, To cMo MrrruJberba Aa cy creKnr.r
ycnoBl{ 3a peilraBalbe IaMoB}rHcKo [paBHr.rx oAHoca y KoHKpeTHorra cny.rajy y nocTyrrKy r.r

Ha HaqLIH rlponucaH 3aKoHoM r{ o,qpe.q6arraa Ype46e o ycJroBr.rMa npu6anrarua u
oryferra HerloKperuocru HerrocpeAHoM noroA6ou u [aBarua y 3aKy[ crBap]r y jannoj
ceojunu, oAHocHo npu6anrsarra r4 ycrynarba r.rcKopraruhanarra Apyrr.rx rrMoBrrHcKr,rx
rlpaBa, Kao I,I rrocryflq]rMa janHor HaAMerarba r{ npr,rKynJba}ba lr,rcMeH]rx noHyAa ("C1.
TJIacHIEK PC", 6p. 1612018), o rleMy he, y crra4y ca o.uel6oM qraHa 27 . 3axoya o jannoj
ceojunu oAn1^rltrll opraH je,qr,rnuqe JroKaJrHe caMoynpaBe o4pefeH y cKJraAy ca 3aronou
u Crarlrorr,r fpaaa VNzrIa

Ocnir,t HaBeAeHor, a urr,rajyhu y BLrAy Aa je y 81 nucry o6e raracrapcKe [aprleJre
6poj 8374 u 1206411, o6e KO YNr.rqe , Krblrxcr ua o6jexry -yrrr.rqu rpaBo AplKaBHe
cnojuue Peuy6m.rre Cp6uje, uuju je Kopr.rcHr{r rpa,q yxr.rqe, ro 6n cxoguo crany 4.
qJIaHa 68. 3aroua o rnaHllpalby I{ r.r3rpaArru ("Cn. rJracHraK PC", 6p. 7212009,8112009 -
ucnp., 64/2010 - oAnyKa yC, 2412011, l2ll20l2, 4212013 - osnyr<a VC, 5012013 -
oAnyKa yC,9812013 - o4nyxa yC, 13212014, 145/2014,8312018,3112019, Zll20l9 - np.
3aKoH vr 9/2020), rpe6ano upu6anurn v cafJracHocr rraAnexHor Peny6nu.rxor
nparo6paHr.rJrarrrrBa o6supou Aa ce y ilpeAMeruoj crnapr.r pa4u u o rocry[Ky r,rcrpaBxe
rpaHr,rqa rAe cy ABe cyceAHe rrapqene y jannoj r"eju!It.-:-"_rl,
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PEITYEJII4KA CPBI4JA
MI4HI4CTAPCTBO OI{HAHCI4JA

NOPECKA YIIPABA
Oqersme 3a KoHTpoJry ut4nojeHux aKTnBHocrIi

BeJrHKr,rx loxaqr,rja Vxuqe
Epoj : 1 00-464-08-0014012021

Besa VI Bpoj: 463-76121-04

,{aryrvr: 28.07 .2021 . rot.

llPAF l';t' , ,. ,.:
l-n,ill*"i',!'"'.r. . . ,

PETIYEJII4KA CPEUJA
|PAA yXr4rIE

fpa4cxa yrpaBa ra yp6auusaM, r.r3fpaArby r{
IrlNrosuucro-npaBHe rrocJroBe

O.qererre 3a lrMoBr.rHcKo [paBHe [oclroBe

IPEAMET: AocraBa 3anucsuxa o rporleHr.r rpxr,rrxHe BpeAHocru
HenoKperHocru 6eg r43rracKa Ha repeH, no 3axreBy vI 6poj rcl-letzt-O4 oa
23.07.2021.roAr.rge.

.flopecxoj yrpaBu o4enerry 3a KoHrpony us4nojeuux aKrr.rBHocr' BeJrr4Kr,rxroxaquja vNrarle, aaua 23.07 .2021 .roruHe oA crpaHe fpa4cre ynpaBe 3ayp6auusanr, H3rpaArLy 
'n 

r.rMoBr.rHcKo rrpaBue rrocJloBe, o4e*erre 3a LrMoBLrHcKo
rIpaBHe rrocrroBe vxuqe AocraBrbeH je 3axren 6poj vI 6p,oj 463-7612r_04 olr23'07 '2021' ro,qr.He, paAr'r rpoqrrre ipxruruHe BpeAHocrr.r HerroKperHocrr.r -rpaAcKor rpa$enr'rucKor 3eMJbrrrrrra, Kar napqena g34gn, Ko vxuqeY npunory Aonuca AocraBJbaMo 3anzcnrE* o npournr{ TpxI{IuHe

;x:#.3iT;.".H#"":"o*pr 6eg r'r3nacKa Ha repe' opoi ioo-+64-08-0014 0t2021 or,

upuror (l)
- 3auucnur o

Tepe' ''PorIeHu 
Tpxalrr'e BpeAHocrI{ He[oKpeTHocrn 6es rr3JracKa Ha

l*Eirfrwr oIErbErbA reii Qlidraup Munuh\l'":J \t (H". 
,, ./F /'4 u?



PEIIYEJII4KA CPEZJA
MI4HI4CTAPCTBO OI4HAHCI4JA

NOPECKA YT]PABA
OAereme 3a KoHTpony us4nojeuux
AKrueHocrl4 BeJILIKI,IX loraquj a Yxnqe
Epoj

28.07.2021. roAr,rHe

YNnue

Ha ocuony rrJraHa I22. cras 1. 3aroua o nopecKoM nocrynKy LI ropecKoj aAltnnncrpauuju

("cr. frracHr4K PC" 6p.80/02...20109) clyx6euo nuqe flopecxe ynpaBe oAemerre 3a

KoHTpony ns4nojenux aKTr{BHocrr.r BeJrI,rKLIx tIoKaII}Ija VNprqe y rrocrynKy yrnpfunarra

nope3a Ha IIpeHoc ancoJIyTHI'IX [paBa, caql{rbaBa

3AIII4CHI4K
o IIpouEHI4 TPXI4IIHE BPEAHOCTI4 HEIIOKPETHOCTI'I EE3 II3JIACKA HA

TEPEH

CnyN6eHo nnqe llopecKe yrrpase OAeJberLe 3a KoHTpoJIy usAnojeuux aKrI{BHocrI'I

BenLrKI4X nOKaIIuja YNuqe, no 3axreny 3a [poqeHy TpXI4IxHe BpeAHocTu 3SMJ6I'IIIITa -
fpa4cre y[paBe za yp6auwaM , Lr3rpaArby I{ LIMoBI,IHcKo-npaBHe rIocJIoBe, VI 6poj: 463-

7612l-04 ot 23.07.202I. ronurte, yrBpAI'Ino cleAehe:

flpe.ur,,rer npo IreH e rpxLIIxHe npe4H o crz j e :

Bpcra 3eMJbIrIrrra
rpaAcKo rpafenrancKo 3eMJbr{rrrre , Mecro YNuIIe , KO Yxprqe , norec/ ynuqa Kpa-na

llerpallpnor 31, KaracrapcKarapqena6poj 8349/1 , ygeo yjannoj cnojtluu rpaAaYNuqa

I22/t321 , urro je I22u2, yrl4caHo y Jlracr HeroKperHocrv 6p. 181 17 KO Yxuqe'
fpaacrca y[paBa zayplauuzaM , r.r3fpaArby LI t4MoB]IHcKo-rpaBHe nocJloBe, OAeDerre sa

lrMoBlrHcKo npaBHe rrocJroBe, je onou opraHy AocraBI,IJIa 3axren 3a npoueHy rplrllllrHe

BpeAHocrr4 3eMrbr.urrra 6poj 463-7612I-04 ot23.07 .2021. roAnue.llpoqeua rpxulrrHe

upaa"o"r" je u:npureHa Ha ocHoBy 3axreBa , a yBI,IAoM y Jlucr HenoKperHocru 181 17 KO

VNlqe, Aeo napqene 6poj 834911noBprIrLIHa yAena 122u2, Kpa-ra llerpa llpnor 31.

Ha oqrony rroAaraKa o rpxr,rruHoj npe4uocru yrnpfeHoj npanocHax{Hl4M peuelbl'rMa

flopecre ynpaBe 3a [poMeT r4cTr4x r,rJrr.r cJII4qHLIX HenoKpeTHocTLI Ha Tp)KI'IIXTy I4 TO:

1. Peruene 6poj 100-436-03-027612018 ot 17.07.2018. roaune yrnpfena rpxllrlrHa

BpeAHocr iu .pu.u"no rpalennncKo 3eMJbrlrrre y VNuuy , ynuua Kpa-na llerpa

flpnor 40 y usnocy or,25.445,00 Suuapa/u2
2. pernene 6poj 100-436-03-0181412017 ot 12.06.2018. roauue, ynpfena rpxn4xrHa

BpeAHoclu-.pul"no rpafenrancKo 3eMJbHIxre y YNuIly, ynuqa Kpa-na llerpa

flpnor y LI3Hocy ot25'775,00 l:u:aapalv'2

3. peurene 6poj 100-436,03-1350-1812020 oA 09.12.2020. roAI,IHe, yrnpfena

Tpxr.rrxHa Bp9AHOCT 3a fpaAcKo rpalenrancxo 3eMJbHIIrTe y YNuqy, ynuua

[ocurej en a 2a, y I'I3Hocy ol, 2] .86I,7 0 guuap I Nr2.



Vsnrr,rajyhn y o6sup loraqnjy, KBaJrr{Ter , noBpruuuy Kao u qurbeur.rqy Aa ce yflopeAga
perlerba HaJIa3e y ucroj u cyce4noj yJrr{qfi ca npeAr{erHoM Henorperuocrr{, yrnp$yje ce
rpxl'IluHa BpeAHocr 3a rpaAcKo rpa$enuncKo 3eMJburure Ha rraprleJrlr 8349/1, yffrqa Kpana
flerpa rlpnor 3l uonpruune 122u2 y jaanoj crojuun rpaAa vxnrla, y r{3Hocy oA
26.360100 ArrHapa no Merpy KBaAparHoM.

Oraj ranucnur je catrl{Jbeu y ABa r{croBerua [pr{MepKa o.q rojrx ce jegan npr{MepaK
AocrtlBJba fpagcroj yfipaBl{ ea yp6aHrcaM, lr3rpaArby u r{MoBr{HcKo-[paBHe [ocJroBe ,
O4eJbetby 3a I{oBI-tHcKo lpaBne [ocJroBe rpaAa Yxrqa, a je4an np]rMepar( flopecxa y[paBa
OAererre 3a Konrpony uegnojeur,rx axTr{BHocrr{ BeJrr{Kr,rx noraquja Vxrnqe s4ApxaBa 3a
croje uorpe6e.



Peny6nnrca Cp6nja
|PAA vXr{rIE
fpa4cra yrpaBa sa yp6anusaM, r43rpaArby
r4 HMOBTTHCKO npaBHe nOCJTOBe

OAereme 3a r,rMoBHHcKo npaBHe nocnoBe
VI6poj 463-76121-04
23.07 .202l.fo.u,uHe
vx14r_lE

3ATII,ICHIIK
O YCMEHOJ PACTIPABI4

O4pNanoj 23. jym202l.rotuue y O4ereruy 3a HMoBhHcKo rpaBHe rrocnoBe
fpa.lcxe ynpaBe sa yp6aHusaM, r.r3fpaArLy r.r HMoBHHcKo:npaBHe n.o4JroBe y 8,00 rracoBa y
ynpaenoj crBapn HcnpaBKe rpaHarra Kar.naprrelra d[o3,Sf{qlVtr$74 u 12064ll KO
Yxuue 14 perraBarba r.rMoBrrHcKo npaBHlrx oAHoca (p4rugne lenq{a rar.napuera).

l . aj-, "! :t.,'-.;-
\.1 4 1.,,.:

'.#.1;,:erpaHI(a:
Bra4nuup Forrheeah ns Vxuqa
JM6r 2603974790014
IIx.6p. 0038429 12 IIV Vxnr{e

Pacnpaaa je noqera y 8,00 qacoBa. Cryx6erro rrr4rre KoHcraryje 4a pacnpaBu
npncycrnyjy cBa ypeAHo rro3BaHa Jrr{qa.

3aruu cy npucyrHra yno3Harr4 ca npeAMeroM pacilpaBe, uc[paBKe fpaHr.rua

Kar.naplleJla 6poj 839411,8374 u 1206411, cse KO VNraue 14 peuraBalba r4MoBrrHcKo

npaBHr4x oAHoca pa3MeHom AenoBa rrpeAMerHlrx Kar.rrap(ena), xaAa je AupeKTop
llpunpelHor ApyrxrBa "W B Live" doo u: VNuqa Bra4raunp Eorxhesuh rs Yx[qa
Hsiaslro:

r . :-I,
- VnogHar caM ca rrocryrrKoM r.rcflpaBKe rpaHr4qa Kar.rrapqena 6poj 83{/fll, //- VnogHar caM ca rrocryrrKoM r,rcrpaBKe rpaHr4qa Kar.rrapqena 6poj g*gt,'//

8374 u 1206411 KO Yxnue, rroKpeHyrlrM rrpeA Cryx6ovr sir Kry?crap HeroKperuoaxil
Vvnrre inrrr ?Ol6 nnnuue rq .p ^n rqr nqnrrene 6nni C,1Htl[kO V:rurre rnie ie ir
6J14 vt lluO+ll t(U y)KHUe, IIoKpeHyTLIM IIpeA Unyx(OoM 3? KafT?cTap He[oKpeTHoQjrI

VNraqe joru 2016.roAVHe, Aa ce oA Kar.naprlere 6poj gZHtttlkO YNu^qe, r<oja je y
BJracHrrrurBy "W B Live".doo us Vxrlqa us4naja rloBprxl4Ha afr, 13,48 m',3a rlorpe6e'r'

Ha ycvrenoj pacrpaBpr npucycrHra:

Cryx6eno nr4rle:

flpe4par 3na'ruh

nporrr4perba ynuqe Kp*hfle'rpa npBof (rar.napuera 6poj 1206411 KO VNraIre), a la ce

Ka-r.rrapqenn 6poj nhqt{l;o Vxuue npunajajy AenoBr4 y noBprrrr.rHr4 oA 0,09 m2 u 0,28
m' o.[ Kar.naDueJre 6ooi il2064ll KO VNraue n neo y rroBpur]rHr4 oa 5 m' o.II Kar.rlapuenem' oA Kar.napuene 6poj 

1
xr4ue 14 Aeo y noBpnIHHr4 oA ) m- oA KaT.rlapuene

6poj 8374 KO VNuue (ynr4rra ,{ocu'rejena). Hanol,rurbeM Aa y roc'rynKy pa3MeHe

(uruajyhn y BVLy Aa rpaAy y pa3MeHr4 4ajeru eehy nonpruuuy) Herpaxl4M HHKaKBy

HaKHaAy.

3aepureuo y 8,30 carrz.

B,ragnuup Eoruhesuh us V)tuua
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PENYSNhKA CP6I/JA
PEnysIr hr{Kr rEo[ETcr{il 3ABOA
CIIYXSA 3A KATACTAP HENOKPETHOCTI/ YXl/UE
5 PO J : 9 52-02-3- 1 49 -Y3063 | 2021

.[aryu: 28.06.2021.
Yxrqe, Jyr SorgaHoea 6p.1
Tenedou:5i3-968

rPAfl yxr4uE

l-pagcxa ynpaBa 3a yp6aHh3aM, h3rpaAby Ll t4MoBl4HcKo-npaBHe nocnoBe
- Odemerbe 3a uMoeuHCKo npaeHe nocnoee -

TIPEIIMET : OEABEtxTEtbE o TIOGTY|IKY I4CIIPABKE I-PAHHUA KAT. IIAPUEflA EPOJ 8349/1.8374 H

12064/1 KO yXHUE

Besa : Baru saxtee: Vl 6poj 353-244121-04 og 15.06.2021.roqnse

Cnpx6a 3a Karacrap HenoKperHocrn Yxulqe je npnrrauna 3axreB C3P ,,nPO - APT" BnaANurpa
Sorilheeilha na Vxrqa, 3a ynilc noor4eHe o6nura n noBpr.xuHe napllena 6poj 8349/1 , 8374 u
1206411 cae KO Vxnqe. Crpanxa je y: eaxreB AocraBr4na ena6opar reoAercKt4x pagoBa 3a

ilcnpaBlry rpaHrlqa HaBe,qeHnx napqena ypaileH oA crpaHe ,, Al- Srpo lOO ua Vxrqa, npojexar n

peannzatlryy reoAercKor o6enexaeaFba 3a hcnpaBKy rpaHilqa vcrttx, oBepeH o,q crpaHe feoAercKor

6upoa Kruajrah ils Vxhqa Kao h Mr4urberue l-pagcxe ynpaBe aa yp6aHrsaM, il3fpaAFby il r4MoBl4HcKo

npaBHe nocnoBe Yxrqe 6poi353-244116 oq 08.06.2016.ro,qhHe. [locrynajyhu no noAHeroM 3axreBy

SoprurapaH je npe.qner 6poj 952-02-3-612A17 no xojeu je goHero peuelbe 952-02-3-612017 og

24.O4.2018.roAhHe Peuerse je nocrano npaBacHaxHo 14.05.2018. roAuHe n npeguer je

apxilBhpaH.

Kaxo cre noAHenn 3arxreB sa o6rroay nocrynKa Vl 6poj 353-244121-04 og 15.06.2021.rogrxe CKH

Yxnqe he ns npegxo4Hor npeAMera 6poj 952-02-3-612017 npey:err ena6opar reoAercKt4x pa.qoBa

3a rcnpaBKy rpaHrqa HaBeAeHnx napqena ypaler-r oA crpaHe ,, At- Sxpo lOO rs Yxuqa, npojexar r
peanr,rsaqrjy reoAercKor o6enexaBaFba 3a r4cnpaBKy rpaHhUa vcrnx, oBepeH oA crpaHe reoAercKor

6upoa K;-oajrah ue Yxrqa Kao h Mr,,lurrberue [-pagcxe ynpaBe sa yp6aursaM, u3rpaAFby 1,1 vlMoBl,lHcKo

npaBHe nocnoBe Vxrqe 6poj 353-244/1 6 oa 08.06.2016.rogtlHe.

V cxna4y ca HaBeAeHr4u norpe6Ho je ga peurure ilMoBt4Hcxo npaBHe oAHoce ca Hocnoql4Ma npaBa

Ha Kn. 834911 KO Yxuqe, a un Bau y npflnory oBor aKra uarbeMo cKr4lly oApxaBarba npeMepa

raspafeHy oA crpaHe f-eogercxe areHqnje l-eo4ercxn 6npo Kruajnh rojy ctvto AopaAmnvl n ncnltcant
ogroeapajyhe noBpulilHe AenoBa napllena xaxo 6r,r Mornil KcA jaaHor 6enexunxa Aa HanpaB[re
yfoBop.

Kaga jaexr 6enexHux AocraBil CKH Vxraqe ogrosapajyhr,i yroBop raga heruo vohn ga HacraBilMo

nocTynaK r3MeHe rpaHilqa napllena

Nedeljko l-azic
28i06"3021 l3:0{ll

oBnAUhEHO nhqE
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23t0712021

Peny6rvrxa Cp6nja
Peny6nNvKh reogercKh
Feogerc xo- KaracrapcKH

i Eqoi l-l:T: I:n9Ip:IHocIr{: 18117

kltastar.roz,:ou:"/"*u,:sfareu blic I z3 7 z:zL 7 : 53:34

fioAaqr Karacrpa HenoKperHocrh

eKaracrap HenoKperHocrt4 : floAaqu o HenoKperHocrr4

3aBOA

rxSopmaqHoHH chcreM

noAaqt,r o HenoKperHocrl,l SASf * f $3-4$*f-4{#f-bi$6-.ls$d #R$44*3Sa

Marrqxr 6poj onurrxe;
Onurnna;
Martaqat,t 6poj raracraPcKe onturt,tHe:

KaragrapcKa onurltHa:

AaryM ax(ypitocrlr:

Cayx6a:

71t45
vxl/uE
74L442

vx14uE

22.07.202L. 14:39

vxl/uE

1. lloAaqn o napqenyt - A nrcr
llorec I Ynu\al
Epoj napqene:

Iloa6poj napqere:

lloepuruna m2:

6poj nncra HenoKperHocrr,l :

KPAJbA NETPA NPBOT

8349

1

L327

181 17

floAaqn o Aeny naPqene

Huaoqn nPaBa Ha naPqenlt - 6 nncr
Ha3xB: WBLIVEDOO

nhqe ynxcaHo ca Marxrlnr'rm 6pojem: AA

6poj gena:

Bpcra 3eMrbltura:

Kynrypa:

Iloepunxa m2:

Bpcra npaBai

O6nnr caojnne:

YAeo:

HasrE:

Irqe ynncano ca Marr,lqnnu 6pojeu:

Bpcra npaBa:

O6nnx ceojnxe;

VAeo:

1

TPAACKO TPAT,E B14 HCKO 3EMtbt/ LllTE

3EM/br4uJTE nOA 3TPAAOM 14 APvTl4M OEJEKTOM

72

CBOJI/HA

NPhBATHA

7205/L327

rPAA vxr4uE

AA
CBOJ14HA

JABHA CBOJI/HA

L22/1327

Teperr Ha naPqenn'f nuct
Teper 6poj:

Bpcra repera!

AaryM ynrca:

Tpajarue rePera!

AaryM nPecraHKa:

Onnc repera:

3A6EflEX6A CnOPA, OEHOCHO APyTOT nOCrynKA KOJ'I CE BOAh

flPEA CYAOM tAnV BPI,]-]VIOUEM JABHI/X OBflAUJTrEFbA (3A I4CXOA

MOXE l4MATm ynnc nPABA)
t7.6.2Q21.

3a6enex<6a napqene

AaryM:

hftps:/ikatastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/NepokretnostProperties.aspx?neplD=FVPd8FGKcrE 
1 PdWeCvR9YQ== 1t2



2310712021 eKaracrap HenoKperHocl4: TloAaqr4 o HenoKperHocrt4

Spoj npegr'rera: 952-02-3-t49-3063/202t
Onnc: nOKpEHyT nOCrynAK 34 lz|CnpABKy

flaryu: I0.S.Z0ZL.0:00:00
Epoj npesmera: 952-02-23-2434/202t
onnc: PEUIEFbE pEnvblt4qKor FEoAETcKoT 3ABoAA 6poJ 9s2-02-23-

2434 / 2021 OA 1 0. 0s. 20 ztr} A|4HE H hJ E n PABOCHAXHO

2. IloAaqn o 3rpaAaMa lt ApyrrM rpa[earxcxrm o6jexr]tMa - 81 nncr
Spoj o6jerra:
Hashe ynnqe:

Kyhxr 6poj:

1

KPA'bA NETPA NPBOT

Jl-

oEJEKAT T43TPAEEH nPE AOHOT.XEFbA npOnl4CA O r3rpAAt-b]4
OsJEKTA

Kyhxn nog6poj:

Iloepurnna m2: 72

Kopncna noapunna m2: 0

l'pa[esnxcra noepurnna m2: 0

HaqrH xopnurheroa t,t Ha3rB o6jexra: nOPOAI4L]HA CTAMEEHA 3rPAAA

flpaexn craryc o6jerra:

l.luaoqn npaBa xa o6jexry
Hagna: rPAA YXkIUE

Jlnqe ynncaHo ca Marlrrrxnu 6pojeu: AA
Bpcra npaBa: KOPkICHI4K

O6nrr csojrxe:
YAeo: t/L
Hagra: PEnYEIII4KA CPEI/JA

Jlnqe ynncaHo ca Marlrqnuu 6pojeu: AA
Bpcra npaBa: CBOJ]4HA

O6nnr cBojl,t]re: APXABHA PC

YAeo: t/I

Tepern na o6jexry - F nrcr
xxx HeMa tepera xxx

3a6eaexr6a o6jexra
x** HeMa ga6enex6e x*x
x hseoA he 6ase noAaraKa Karacrpa HenoKperHocrr4.

https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/NepokretnostProperties.aspx?neplD=FVPdSFGKcrE 1 PdWeCvR9YQ== 2t2



27 t07 t2021

i #s 
i

kdN

e Karacra p He n oKperHocl4 : fl oga qr,r o He noKperHocrl4

Peny6nrxa Cp6nja
Peny6nr,ruKh reo4ercKh 3aBoA
f eo,qerc xo- Karacrapc HH r,r r+$opuaqhoH H c hcreM

x Epoj nucra HenoKperHocru: lSOOO

katastar.rgz.gov.rsleKatastarpublic I 27.7.2OZL B:20: 15

Iogaqr Karacrpa HenoKperHocrh

IloAaqu o HenoKperHocrtl x 3dS*3$ :$ -ffiSh-qlf$*tlf$ t -?cSSFS*$S$ t p
Marrqnr 6poj onr.urrxe:
Onurrrna:

Marr4.txu 6poj raracrapcKe onu.trrlte!
Karacrapcxa onutrtaHa:

Aaryu ax(ypHocrx!

Cnyx<6a:

7tt45
vxl/uE
74L442

vxl/qE
26.07.2021. L4:45
yxr/uE

1. Ilogaqr o napqenx - A nncr
llorec / Ynnqa:

6poj napqene:

Ilo46poj napUere:

Iloapuruxa mr:
Epoj nrcra HenoKperHocrl4:

AOC14TEJEBA

8374

0

11?A

18000

floAaqr o Ae[y napqene
6poj gena:

Bpcra eeunxutra:
Kynrypa:

l-loepuruxa m2:

ao*a*o TPABEBt4HCKO 3EMrbl/ uJTE

3EMrbr4rrJTE nOA 3rpAAOM t4 ApyftAM OS]EKTOM

1 138

l4Maoqn npaBa Ha napqe'|lt - E nncr
rPAA yxt4uE

AA
CBOJ14HA

JABHA CBOJ14HA

r/7

l'lnqe ynrcaHo ca Marr,trtnnu 6pojem:
Bpcra npaaa:

O6nnr ceojnne:
YAeo:

Tepern Ha napqenu - f nncr
xxx HeMa teDeTa x**

3a6eaex6a napqene

flarym:
6poj npe4mera:

Onnc:

17.6.202t.0:00:00

9 52 - Q2- 3 - t49 - 30 63 / 202t
NOKPEHYT NOCryNAK 34 NCNPABKY

2. Ifo4aqr o 3rpaAama n Apyrnu rpafearxcxnm o6jexrnMa - 81 nrcr
6poj o6jexra:
Haane ynrqe:
Kyhxr 6poj:

Kyhxr.r nog6poj:

Iloepurxa m2:

Kopncxa noBpulhHa m2l

Fpafeetxcxa noeputnaa mz:

HaqnH ropturherua n Ha3taB o6jerra:

1

TOC14TEJEBA

I IJ6

0

vrr/uA

https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/NepokretnostProperties.aspx?neplD=gzuh5NzDxxwl pdWeCvRgye== 1t2



2710712021 eKaracrap HenoKperHoc.4: noAaqu o HenoKperHocrr4
npaaxn craryc o6ieKra: oEJEKAT [3rpAEEH npE AoHouJEr-bA npon,4cA o h3rpgFbl4

14Maoqlr npaBa xa o6jerry

Inqe ynncaHo ca Marltrtlru 6pojer,r: AA
Bpcra npaaa: KOpl4CHl4K

O6nrr ceojnne:

VAeo: I/I
Hagrg: pEnyEnilKA Cp6t4JA
nnqe ynrcaHo ca Marnqxrr.l 6pojeu: AA
BPcTa npaBa: CBoJLIHA

O6nnx ceojrne: APXABHA pC

VAeo: LlI

Tepern Ha o6jeKry - fnrcr
xxx HeMa repera xx*

3a5enex6a o6jexra
x*t' HeMa 3a6erex6e xxt<

x l43BoA hs 6ase noAaraKa Karacrpa HenoKperHocrr4,

https:i/katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/NepokretnostProperties.aspx?neplD=gzuh5NzDxxwl pdWeCvRgye== 2t2



27 t07 t2021 eKaTacTap HenoKpeTHOCril: TloAaqil o HenoKpeTHOCTt4

Peny6nnxa Cp6nja
Peny6nr,rvKh reoAercKh 3aBoA
Feogercxo- HaracrapcKh N n$oprraa qHoHH c hcTeM

* 6poj nucra HenoKperHocrn: ISOOO

katastar,rgz.gov.rVeKatastarpublic | 27.7.2021. g:34:26

flogaqn Karacrpa HenoKperHocrh

fl o4aqn o HenoKperHocrl4 I {} :$ **{{g g}- *$$$-,Si,Rr{ lB*s 3. Si - 3 tfc i $ScSe ?d
Marnqxr 6poj onruuxe: 7 7t45

vxl/uE
74L442

vxl/t_lE

26.07.2021. t4:45
vxr/HE

Onurrxa:
Marl,tqHr 6poj xaracrapcKe onurrnHe:
Karacrapcxa onurrHa:
Aaryr'r ax(ypHocrr:

Cnyx<6a:

1. noAaq[ o napqent,t - A nncr
f'forec / Ynnt/'al
Epoj napqeae:

nog6poj napqere:
floepurrna m2:

Spoj nrcra HenoKperHocrn:

KPATbA NETPA NPBOT

12064

1

dv55

18000

l-logaqr o Aefly napqere
6poj genal

Bpcra eeuru,tuJTa:

Kynrypa:

floepurrra mz;

TPMCKO TpAbEBLIHCKO 3EMrbl/ tIJTE

3EMrbnuJTE noA 3rpAAOM Vt Apyfnq oEJEKTOM

dv55

l4uaoqn npaBa Ha napqenh - E nrcr
Hagne:

flr,rqe yntcaHo ca uarllqar,rm 6pojer,r;
Bpcra npaea:

O6nrx ceojrxe;
Vgeo:

|-PAA yxt4uE

AA
CBOJ14HA

JABHA CBOJ14HA

t/r
Tepern Ha napqenn - | nncri
Teper 6poj:
Bpcra repera:

AaryM ynhca;

Tpajaroe repera:

AaryM npecraHKa:

Onrc reperal

NPABO NOCTAB'bAI-bA

18.10.2019.

NOA3EMHI/X BOAOBA

3a6enex6a napqene
flaryu:
Epoj npeguera:

Onrc:

17 .6.2027. 0:00: 00

9 s2-02 -3 - t 49 - 30 63 / 202 t
NOKPEHYT NOCTYNAK 34 ilCNPABKY

2. noAaqr,r o 3rpaAa'a n Apvrn' rpaf;earxcxnm o6jexrlrMa - 81 nxcr
Spoj o6jexra;
Hashe ynHqe:

Kyhxr 6poj:

1

KPATbA NETPA NPBOT

https://katastar'rgz,gov.rs/eKatastarPublic/NepokretnostProperties.aspx?neplD=TWeodfcZXlo.l pdwecvRgyQ==
lz



27t07t2021

Kyhxr.r nog6poj:

lloapurna mz:

Kopxcxa noBputhHa mz: 0

fpafearncxa noBpur],rHa m2: O

Haqrx ropnutherua n Ha3nB o6jerra: yIllUA
fl paerr,r craryc o6jerra:

huaorln npaBa na o6jerry

flnqe ynucaHo ca Marnqxnu 6pojer.l: AA

eKaracrap HenoKperHocm: flo4aqr o HenoKperHocn4

8955

:Pi55lI r3rpAEEH npE AoHor!EFbA nponrcA o il3rpMFbr4

Bpcra npaBa:

O6nrr cBoirHe!
Ygeo:

Hagne;

,llnqe ynr,rcaHo ca Marrqrrr.r 6pojeu: AA
Bpcra npaBa:

O6nnr caojrxe:
Ygeo:

KOPLlCH14K

L/L

PENYE'I14KA CP6I/JA

CBOJ14HA

APXABHA PC

L/T

Teperr Ha o6jeKry - | nuct
xx* HeMa repera x**

3a6enex6a o6jeKra
xxx HeMa 3a6enex6e ***
x l4seo4 re 6ase noAaraKa Karacrpa HenoKperHocrt4,

https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/NepokretnostProperties.aspx?neplD=TWeodfcZXlol pdWeCvRgye== 2t2
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