
 ПРЕДЛОГ 
 
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини (,,Сл.гласник РС“, бр.72/2011, 88/2013 и 
105/2014), члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Сл.гласник РС“, бр.129/07 и 83/2014-др.закон), 
члана 68. Одлуке о грађевинском земљишту бр.06-73/2016-I/5-10 од 28.07.2016.године и члана 
41.став 1.тачка 9. Статута општине Димитровград (,,Сл.лист града Ниша“, бр.28/14-пречишћени текст 
и 72/15), Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној дана ___________2018..године, 
донела је 
 

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА  

ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕНОС НЕПОКРЕТНОСТИ  
РАДИ  ИЗГРАДЊЕ ЛОКАЛНОГ ПУТА ОД СТАЦИОНАРА ДО СПОМЕНИКА НА НЕШКОВОМ ВИСУ  

У КО ДИМИТРОВГРАД 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком покреће се поступак за утврђивање јавног интереса за експропријацију и 
административни пренос непокретности  у КО Димитровград,  и то делови следећих непокретности: 
 
- кп.бр.5181/2, потес парасине, шума 4.класе, градско грађевинско земљиште, површине 2003 м2, 
уписана у ЛН.бр.63 КО Димитровград, у делу од 46 м2, 
- кп.бр.5177/1, потес парасине, ливада 5.класе, градско грађевинско земљиште, површине 716 м2,  
уписана у ЛН.бр.132 КО Димитровград, у делу од 692 м2 
-кп.бр.5176/1, потес парасине, пашњак 5.класе, градско грађевинско земљиште, површине 743 м2,  
уписана у ЛН.бр.132 КО Димитровград, у делу од 40 м2, 
- кп.бр.5175, потес парасине, њива 6.класе, градско грађевинско земљиште, површине 583 м2, 
уписана у ЛН.бр.132 КО Димитровград,у делу од 433 м2 
- кп.бр.5176/2, потес парасине, остало вештачки створено неплодно земљиште, градско грађевинско 
земљиште, површине 135 м2, уписана у ЛН.бр.132 КО Димитровград, у делу од 154 м2 
- кп.бр.5179/1, потес парасине, шума 4.класе, градско грађевинско земљиште,  површине 441 м2, 
уписана у ЛН.бр.2938 КО Димитровград, у делу од    116      м2 
- кп.бр.5169/2, потес парасине, шума 4.класе, шумско земљиште, површине 1425 м2,  уписана у 
ЛН.бр.3192 КО Димитровград, у делу од    475      м2 
- кп.бр.5169/9, потес парасине, шума 4.класе, шумско земљиште, површине 30865 м2, уписана у 
ЛН.бр.2795 КО Димитровград, у делу од   1812       м2 
- кп.бр.5167, потес парасине, пашњак 5.класе, пољопривредно земљиште, површине 372 м2,  
уписана у ЛН.бр.3192 КО Димитровград, у делу од   295       м2 
- кп.бр.5168, потес парасине, њива 7.класе, пољопривредно земљиште, површине 586 м2, уписана у 
ЛН.бр. 132 КО Димитровград, у делу од      у делу од     361    м2 
- кп.бр.5169/10, потес парасине, шума 4.класе, шумско земљиште, површине 55905 м2, уписана у 
ЛН.бр. 2795 КО Димитровград, у делу од   4808       м2 
-кп.бр.4994, потес парасине, пашњак 5.класе, пољопривредно земљиште, површине 5468 м2, 
уписана у ЛН.бр.433 КО Димитровград, у делу од   769      м2 
-кп.бр.4999, потес парасине, пашњак 5.класе, пољопривредно земљиште, површине 3451 м2, 
уписана у ЛН.бр.175 КО Димитровград, у делу од    424      м2 
-кп.бр.5000, потес парасине, пашњак 5.класе, пољопривредно земљиште, површине 1580 м2, 
уписана у ЛН.бр.1759 КО Димитровград, у делу од     358     м2 
-кп.бр.5004, потес парасине, пашњак 5.класе, пољопривредно земљиште, површине 2182 м2, 
уписана у ЛН.бр.2302 КО Димитровград, у делу од    723      м2 
-кп.бр.5030, потес парасине, пашњак 5.класе, пољопривредно земљиште, површине 5243 м2,  
уписана у ЛН.бр.2790 КО Димитровград,  у делу од   679       м2 
-кп.бр.5031, потес парасине, пашњак 5.класе, пољопривредно земљиште, површине 452 м2,  
уписана у ЛН.бр.3022 КО Димитровград, у делу од   132       м2 
-кп.бр.5032, потес парасине, пашњак 5.класе, пољопривредно земљиште, површине 472 м2,  
уписана у ЛН.бр.3022 КО Димитровград, у делу од   192       м2 
-кп.бр.5033, потес парасине, пашњак 5.класе, пољопривредно земљиште, површине 692 м2, уписана 
у ЛН.бр.2302 КО Димитровград, у делу од    154      м2 
-кп.бр.5035, потес парасине, пашњак 5.класе, пољопривредно земљиште, површине 2658 м2, 
уписана у ЛН.бр.1360 КО Димитровград, у делу од   572       м2 



-кп.бр.5036, потес парасине, шума 4.класе, шумско земљиште, површине 852 м2, уписана у 
ЛН.бр.2698 КО Димитровград, у делу од    106      м2 
-кп.бр.5063, потес мрчин дол, шума 4.класе, шумско земљиште, површине 8391 м2, уписана у 
ЛН.бр.106 КО Димитровград, у делу од    651      м2 
-кп.бр.5062, потес мрчин дол, пашњак 5.класе, пољопривредно земљиште, површине 2204 м2, 
уписана у ЛН.бр.94 КО Димитровград, у делу од     644     м2 
-кп.бр.5060, потес мрчин дол, пашњак 5.класе, пољопривредно земљиште, површине 1360 м2, 
уписана у ЛН.бр.132 КО Димитровград, у делу од     109     м2 
- кп.бр.5059, потес мрчин дол, њива 7.класе, пољопривредно земљиште, површине 1750 м2, уписана 
у ЛН.бр.132 КО Димитровград, у делу од     383     м2 
- кп.бр.5061, потес мрчин дол, шума 5.класе, шумско земљиште, површине 1570 м2, уписана у 
ЛН.бр.94 КО Димитровград, у делу од     149     м2 
-кп.бр.5041, потес мрчин дол, пашњак 5.класе, пољопривредно земљиште, површине 5804 м2, 
уписана у ЛН.бр.2697 КО Димитровград, у делу од   95  м2 
- кп.бр.4922, потес мрчин дол, пашњак 5.класе, пољопривредно земљиште, површине 5985 м2, 
уписана у ЛН.бр.551 КО Димитровград, у делу од   1409 м2 
- кп.бр.4884, потес мрчин дол, пашњак 5.класе, пољопривредно земљиште, површине 210 м2, 
уписана у ЛН.бр.1302 КО Димитровград, у делу од   161 м2 
- кп.бр.4879, потес мрчин дол, пашњак 5.класе, пољопривредно земљиште, површине 280 м2, 
уписана у ЛН.бр.1302 КО Димитровград, у делу од   149 м2 
- кп.бр.4878, потес мрчин дол, шума 5.класе, шумско земљиште, површине 1773 м2, уписана у 
ЛН.бр.126 КО Димитровград, у делу од   213 м2 
- кп.бр.4877, потес мрчин дол, шума 5.класе, шумско земљиште, површине 1348 м2, уписана у 
ЛН.бр.85 КО Димитровград, у делу од    330 м2 
- кп.бр.4876, потес мрчин дол, шума 5.класе, шумско земљиште, површине 1498 м2, уписана у 
ЛН.бр.943 КО Димитровград, у делу од  380  м2 
- кп.бр.4422, потес расксрје, шума 5.класе, шумско земљиште, површине 2100 м2, уписана у 
ЛН.бр.2949 КО Димитровград, у делу од  527  м2 
- кп.бр.4421, потес расксрје, пашњак 5.класе, пољопривредно земљиште, површине 3275 м2, 
уписана у ЛН.бр.2949 КО Димитровград, у делу од   669  м2 
- кп.бр.4420, потес расксрје, пашњак 5.класе, пољопривредно земљиште, површине 3576 м2, 
уписана у ЛН.бр.2949 КО Димитровград, у делу од   581 м2 
- кп.бр.4419, потес расксрје, ливада 6.класе, пољопривредно земљиште, површине 8533 м2, уписана 
у ЛН.бр.1302 КО Димитровград, у делу од  1822  м2 
-кп.бр.4407, потес парасине, ливада 6.класе, пољопривредно земљиште, површине 4547 м2, уписана 
у ЛН.бр.551 КО Димитровград, у делу од  339  м2 
- кп.бр.4398, потес парасине, шума 5.класе, шумско земљиште, површине 26385 м2, уписана у 
ЛН.бр.589 КО Димитровград, у делу од    368 м2 
- кп.бр.5182/10, потес парасине, шума 4.класе, градско грађевинско земљиште, површине 432 м2, 
уписана у ЛН.бр.2925 КО Димитровград, у делу од   40  м2 
- кп.бр.4885, потес мрчин дол, пашњак 5.класе, пољопривредно земљиште, површине 531 м2, 
уписана у ЛН.бр.126 КО Димитровград, у делу од   16 м2 
- кп.бр.5034, потес парасине, пашњак 5.класе, пољопривредно земљиште, површине 602 м2, 
уписана у ЛН.бр.2302 КО Димитровград, у делу од   21  м2 
- кп.бр.5028, потес парасине, пашњак 5.класе, пољопривредно земљиште, површине 3386 м2, 
уписана у ЛН.бр.2152 КО Димитровград,у делу од    8 м2 
- кп.бр.5169/6, потес парасине, шума 4.класе, шумско земљиште, површине 2814 м2, уписана у 
ЛН.бр.2795 КО Димитровград, у делу од  70  м2 
- кп.бр.5169/8, потес парасине, шума 4.класе, шумско земљиште, површине 445 м2, уписана у 
ЛН.бр.2795 КО Димитровград, у делу од   68 м2 
-кп.бр.5206/1, потес парасине, шума 4.класе, шумско земљиште, површине 12336 м2, уписана у 
ЛН.бр.1103 КО Димитровград, у делу од  86  м2 
- кп.бр.5174, потес парасине, њива 6.класе, градско грађевинско земљиште, површине 1657 м2, 
уписана у ЛН.бр.130 КО Димитровград, у делу од   73 м2 
 
- кп.бр.5181/1, потес парасине, шума 4.класе, градско грађевинско земљиште, површине 1523 м2, 
уписана у ЛН.бр.2938 КО Димитровград, у делу од  227  м2 
- кп.бр.5181/6, земљиште под зградом-објектом, површине 15 м2  и остало вештачки неплодно 
земљиште, површине 225 м2, градско грађевинско земљиште, уписана у ЛН.бр.1273 КО 
Димитровград, у делу од   32 м2 



- кп.бр.5182/1, земљиште под зградом-објектом, површине 149 м2, земљиште уз зграду-двориште, 
површине 419 м2 и шума 4.класе, површине 334 м2, градско грађевинско земљиште, уписана у 
ЛН.бр.1273 КО Димитровград, у делу од  54  м2 
- кп.бр.5182/2, земљиште под зградом-објектом, површине 76 м2, земљиште уз зграду-двориште, 
површине 500 м2 и шума 4.класе, површине 265 м2, градско грађевинско земљиште, уписана у 
ЛН.бр.2938 КО Димитровград, у делу од   80  м2 
- кп.бр.5182/3, потес парасине, шума 4.класе, градско грађевинско земљиште, површине 880 м2, 
уписана у ЛН.бр.1368 КО Димитровград, у делу од   142  м2 
- кп.бр.5182/8, потес парасине, шума 4.класе, градско грађевинско земљиште, површине 610 м2, 
уписана у ЛН.бр.1276 КО Димитровград, у делу од  59  м2 
- кп.бр.5179/2, потес парасине, шума 4.класе, градско грађевинско земљиште, површине 200 м2, 
уписана у ЛН.бр.1273 КО Димитровград, у делу од   65  м2 
- кп.бр.5179/3, потес парасине, шума 4.класе, градско грађевинско земљиште, површине 260 м2, 
уписана у ЛН.бр.1274 КО Димитровград, у делу од  80  м2 
- кп.бр.5179/4, потес парасине, шума 4.класе, градско грађевинско земљиште, површине 461 м2, 
уписана у ЛН.бр.1368 КО Димитровград, у делу од  83  м2 
- кп.бр.5179/5, потес парасине, шума 4.класе, градско грађевинско земљиште, површине 421 м2, 
уписана у ЛН.бр.1276 КО Димитровград, у делу од   190  м2 
- кп.бр.5179/6, потес парасине, шума 4.класе, градско грађевинско земљиште, површине 381 м2, 
уписана у ЛН.бр.1277 КО Димитровград, у делу од  273  м2 
- кп.бр.5182/9, потес парасине, земљиште под зградом-објектом, површине 133 м2, земљиште уз 
зграду-двориште, површине 447 м2 и шума 4.класе, површине 170 м2, градско грађевинско 
земљиште, уписана у ЛН.бр.1277 КО Димитровград, у делу од  32  м2 

 
Члан 2. 

 
 Површине делова непокретности из члана 1.ове Одлуке одређене су од стране овлашћене 
геодетске организације ГА „ ГЕОЛЕВЕЛ “ Смедерево, према главном пројекту партерног уређења око 
спомен костурнице „ Паметник “и приступног пута до истог.  

 
Члан 3. 

 
 Општина Димитровград одређује се за корисника експропријације непокретности. 
 

Члан 4 
 

 Поступак утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос 
непокретности покреће се у циљу изградње локалног пута од стационара до споменика на 
Нешковом вису.  
 

Члан 5. 
 

 Задужује се Општинска управа општине Димитровград да припреми предлог Влади 
Републике Србије за утврђивање јавног интереса за експропријацију и административни пренос 
непокретности у КО Димитровград.  

 
Члан 6. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Општине 
Димитровград.  
 
 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење ове Одлуке постоји у члану 27.Закона о јавној својини којим је 
између осталог предвиђено да о прибављању ствари и 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. 



 Чланом 41.став 1. тачка 9. Статута општине Димитровград предвиђено је да о прибављању 
непокретности у јавној својини општине одлучује Скупштина општине Димитровград. 
 Разлог за доношење ове Одлуке јесте изградња локалног пута од стационара до споменика 
на Нешковом вису. . 
 Имајући напред речено у виду, донета је Одлука као у диспозитиву. 
 
 
Број: ____________________ 
У Димитровграду, ____________2018. године.  
 
 
 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
                                                                                                                              
   
 
                                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                                                 Зоран Ђуров 
  

 
 

 
 

 
  
 


