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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Примарни циљеви локалне самоуправе Голубац у наредном периоду су:
- Стварање повољнијег пословног окружења за отварање нових радних места,
- Улагање у основну инфраструктуру ради побољшања квалитета живота,
- Образовање и људски ресурси,
- Заштита животне средине.
Након исказаног интересовања инвеститора ХТП Плажа ДОО Београд да изгради
хотелски комлекс са пратећим садржајем у насељу Голубац, уследиле су у више
наврата посете инвеститора, са следићим потребама и намерама:
- потребно земљиште је око 17458м2;
- планирана вредност инвестиције је 3.600.000,00 евра;
- планиран број запослених је 40.
Сходно исказаним намерама, инвеститору je, од стране општине Голубац
понуђенa, локацијa, и то катастарска парцела брoj 6894/3, у К.О. Голубац, цела велика
17489м2.
Након тога Председник општине Голубац покреће иницијатива за израду
Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини на
катастарској парцели број 6894/3 КО Голубац, цела велика 17458 m2, непосредном
погодбом без накнаде, у корист инвеститора ХТП Плажа ДОО Београд, сходно Уредби
о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини
може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине
или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности („Службени
гласник РС", бр. 61 од 10. јула 2015, 88 од 23. октобра 2015, 46 од 12. маја 2017, 30 од
20. априла 2018.).
Наведена Уредба у члану 7. прописује да се грађевинско земљиште може
отуђити ради изградње објеката у функцији реализације инвестиционог пројекта којим
се унапређује локални економски развој. Инвеститор, ХТП Плажа ДОО Београд, има
намеру да на територији Општине Голубац изгради хотелски комлекс са пратећим
садржајем. Такође, Инвеститор, уз подршку Владе Републике Србије и локалних власти,
намерава да стекне власништво над грађевинског земљиштем на катастарској парцели
бр. 6894/3 у КО Голубац, изгради хотелски комлекс са пратећим садржајем и да
запосли до 40 незапослена лица.
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Правни основ за израду Елабората:
1. Закон о планирању и изградњи “Службени гласник РС”, бр. 72 од 3. септембра 2009,
81 од 2. октобра 2009 - исправка, 64 од 10. септембра 2010 - УС, 24 од 4. априла 2011,
121 од 24. децембра 2012, 42 од 14. маја 2013 - УС, 50 од 7. јуна 2013 - УС, 98 од 8.
новембра 2013 - УС, 132 од 9. децембра 2014, 145 од 29. децембра 2014, 83 од 29.
октобра 2018, 31 од 29. априла 2019, 37 од 29. маја 2019 - др. закон, 9 од 4. фебруара
2020.).
2. Уредба о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у
јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене,
односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене
непокретности, („Службени гласник РС", бр. 61 од 10. јула 2015, 88 од 23. октобра 2015,
46 од 12. маја 2017, 30 од 20. априла 2018.).
2. ПОЛОЖАЈ И МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ
Општина Голубац се налази у источној Србији, у Браничевском округу на десној
обали Дунава који протиче у дужини од 52 километра кроз територију општине и чини
природну границу са Румунијом. Битна карактериситика његовог географског положаја
је та да се налази на граници два геопоростора, низијског (ободни део Панонске
низије) и Карпатског, планинског система.
Општина Голубац заузима површину од 367 км2 на којој се налазе 24 насеља у
којима према попису из 2011. године живи 8,331 становника. Процена је да је између
2,500 и 3,000 становника на раду у иностранству. Општински центар је насеље Голубац,
смештено на самој обали Дунава. Голубац је удаљен око 55 километара од Пожаревца,
центра Браничевског округа. Општина Голубац је од Београда удаљена 130 км
магистралним правцем М25.1 Београд – Кладово, који је за општину уједно и
најзначајнији путни коридор (Ђердапска магистрала). Западна граница је општина
Велико Градиште, на истоку општина Мајданпек, општина Кучево је на југу, док северну
границу чини река Дунав.
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2.1. Природни ресурси
Основни природни потенцијал Голупца је река Дунав, кичма ЕУ. Дунав је код
Голупца најшири у целом свом току што је посебно вредно за развој туризма. Од
Голубачке тврђаве започиње велелепна Голубачка клисура дужине 13,5 км са стрмим
стеновитим странама и до 300 м висине изнад нивоа реке. Ђердапско језеро је највеће
језеро у Србији, површине је 253 км2, сужава се на четири клисуре и три котлине (на
територији општине Голубац - Голубачка клисура и Љупковска котлина), и међу
најдубљим је у Европи (до 90м). Ширина језера код Голупца је 5,500м, а највећа дубина
је 48 м. Енергетски потенцијал Дунава је делимично искоришћен изградњом ХЕ
„Ђердап" 1 и 2. Максимална кота Дунава у ниском приобалном делу територије
Голупца је 70,54 м.
Пољопривредно земљиште заузима 15,100 ха (41% територије општине) са три
различита дела: равничарско квалитетно земљиште - алувијум непосредно уз Дунав,
потом, већи део општине чини побрђе са погодним условима за воћарство и
виноградарство, те планински део са погодним условима за сточарство.
Шумске површине заузимају простор од 17,406 хектара, или 47% од укупне
површине општине. Налазе се, скоро у целини, у средишњем и источном делу општине
(16,132 хектара, или 93%). Ове шумске површине су највећим делом у оквиру
Националног парка „Ђердап".
Општина располаже обиљем грађевинског камена - те шљунком и песком, на
бази чега се развила индустрија грађевинског материјала. За експлоатацију су
економски најзначајније резерве кречњака око Голубачког града, Јеленске стене и код
Брњице, гранита код Брњице, цигларске земље код Барича и песка у долини Пека,
Дунава и на Пожеженској пешчари. Од наведених сировина експлоатише се у већој
количини само кречњак.
Речни саобраћај на територији општине има велики потенцијал захваљујући
пловном путу Дунава. Пловни пут Дунава је високо квалитетан пловни коридор
(Коридор 7, Северно море – Рајна – Мајна – Дунав – Црно море) укупне дужине 2,415
км. На том пловном путу, најатрактивнији сектор представља Ђердапска клисура
настала као пробојница кроз планински масив Карпата.
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Подручје Националног парка „Ђердап“ лежи на територијама општина Голубац,
Мајданпек и Кладово, у оквиру 16 катастарских општина. На територији општине
Голубац обухвата КО Брњица, Добра и део КО Голубац. Укупна површина Националног
парка износи 63.608,45ha од чега Голубачкој општини припада 18.116,55hа.
3. ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ПРИКАЗ
3.1. Становништво
У периоду од 1961. када је било најбројније, до 2002. тј. за 41 годину,
становништво општине смањило се за 5,407 лица. Тај негативни процес се наставља
тако да је према попису из 2002. у општини било 9,913 становника или за 969 житеља
мање односу на претходни пропис, што се на жалост, као тренд може очекивати и у
наредном периоду. Према попису из 2011. године број становника у Голупцу износио је
8.331 што је за 1.500 становник мање него 2002. године што представља негативну
стопу раста од -16 %. Просечна густина насељености у општини Голубац износи 21
становник по 1 км2, што је знатно испод просечне гистине насељености Браничевског
региона и просека Србије.
Табела 2: Величина и становништво округа/општине/републике
Раст/пад
становништ
ва 20022011 (%)

Површин Становништ
а км2
во 2002

Становништ
во 2011

Становништ
во раст/пад
2002-2011

Голубац

368

9.913

8.161

-1.752

-17,67%

Браничевски
округ

3.865

180.480

166.876

-13.604

-7,54%

Србија

88.361

7.498.001

7.120.666

-377.335

-5,03%

Извор информације: Регионална стратегија руралног развоја Браничево - Подунавље
2016-2020.

3.2. Oбразовање
Образовна структура становништва општине је доста неповољна јер је велики
број особа са незавршеном основном школом, док је са друге стране изузетно мало
лица са високом и вишом стручном спремом (без завршене основне школе је 28%, са
завршеном основном школом је 32%, са средњим образовањем је 33%. и становника са
вишом и високом стручном спремом је 3,95%.
Велики проблем у општини Голубац представља непостојање било каквог вида
неформалног образовања којим би се обучавали незапослена лица за одређена
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занимања кoja su дефицитарна у овм подручју. С обзиром на велика очекивања од
развоја туризма потребно је да се створе услови за допунско школовање кадрова у овој
области. Тренутно они који желе да уче стране језике и да се обучавају за рад на
рачунарима морају да путују седиште округа или у Београд.

Графикон 1: Становништво старости 15 и више година према школској спреми и полу,
2011.
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Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова, РЗС
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3.3. Економија
Опште економско стање општине Голубац је врло неповољно, пошто је још увек
недовољно развијена општина према просеку Србије, која је једна од најнеразвијених
у Европи.
- Просечна нето зарада у општини Голубац је 78 % у односу на просек Републике
Србије.
Табела 4: Просечне зараде без пореза и доприноса, по запосленом /хиљ РСД
Регион
Област
Град – oпштина
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Голубац

2014

2015

2016

2017

2018

2019

44530

44432

46097

47893

49650

54.271

26956

26074

31766

33769

38636

42.694

Извор података: РЗС - Статистика запослености и зарада 2014-2019
Табела 5: Број запослених у 2020. години
Запослени у
Број
правним
Приватни
Регизапослених
лицима
предузетници стрована 1000
(привредна
(лица која
ни
становника
друштва,
самостално индивипредузећа,
обављају
дуални
установе,
делатност) и
пољоукупно
задруге и
запослени
привредруге
код њих
дници
организације)

Регион
Област
Град – oпштина

Укупно

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

2215475

1764127

384972

66376

312

Браничевска област

41636

28198

8330

5108

250

1.447

855

399

193

174

Голубац

Извор података: РЗС, Општине и региони у Републици Србији, 28.01.2020.
Број запослених на 1000 становника на територији општине Голубац је 55 % у односу
на просек Републике Србије а 69% у односу на просек Браничевског региона.
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Општина Голубац се налази у четвртој групи најнеразвијенијих општина, по
степену развијености у Републици Србији чији је степен развијености испод 60%
републичког просека, а поред тога класификује се у девастирана подручја.
И по бројним другим показатељима, општина Голубац је далеко испод просека
Србије. Тако су бруто инвестиције у основна средства у 2020. години, износиле 101
милион динара или на једног становника 12.231 динар, док су инвестиције на једног
становника Србије износиле 129.116 динара односно десет пута више. Очито да су
мале инвестиције укупно и на једног становника - један од основних проблема
општине Голубац.
Табела 7: Остварене инвестиције у новa основнa средства, по карактеру изградње и
техничкој структури, 2019. / хиљ. РСД

Регион
Област
Град – општина

РЕПУБЛИКА
СРБИЈА
Регион Јужне и
Источне Србије
Браничевска
област
Голубац

Карактер изградње

Техничка
структура

нови
капацитет
и

Реконструк,
модернизација,
доградња и
проширење

одржавањ
е нивоа
постојећих
капацитета

грађевински радови

927939714

444403126

372325110

111211478

459925019

9456527

94562501

94563447

94564329

94563345

16102217

5281749

7588117

3232351

6053111

101899

0

100377

1522

43562

Укупно

Извор података: РЗС, Општине и региони у Републици Србији, 2020.
3.3.1 Привредни Потенцијал
Привредни развој општине Голубац базирао се на прерађивачкој индустрији, за
коју је постојала сировинска основа у окружењу: проиводња кекса, грађевински камен,
дрвна индустрија, текстилна индустрија и производња и прерада воћа о поврћа).
Неповољно окружење за економски и привредни развој условио је колапс свих
великих привредних система који су финкционисали на нивоу општине Голубац до
почетка 90 их година. Додатни проблем, који је довео до даљег погоршања ситуације у
9

општини су неуспеле приватизације великих и средњих предузећа. Општина Голубац је
неразвијена општина са недовољно привредних капацитета и слабо развијеним и
неквалитетним услужним сектором. С тим у вези недовољно је профилисано тржиште
понуде и потражње.
Потенцијали за развој привреде на основу природних предности и датих
смерница развоја из Просторног плана општине Голубац ( Сл. Гл. Општине Голубац број
3 од 29.07.2011. године) су : Експлоатација минералних сировина, Алтернативни извори
енергије, Биомаса, Прерада дрвета, Производња и прерада хране и Туризам.
3.3.2. Пољопривреда и шумарство:
Пољопривредне земљиште заузима 40 % површине општине. У структури
коришћења пољопривредног земљишта доминирају ситни, неспецијализовани
пољопривредни произвођачи без јасне пословне и тржишне оријентације. Коришћено
пољопривредно земљиште по резултатима пописа из 2012. године заузима 44 % од
укупног пољопривредног земљишта. Зоне повољне за развој пољопривреде обухватају
само око 25 % укупне површине и ови терени углавном се налазе на контактном делу
низијске и брдско планинске области (за пољопривредну производњу најповољније
велико подручје у низијско-брдском делу општине Голубац. Највећи део општине
припада категорији неповољног земљишта за развој пољпривреде, око 47 % од укупне
територије.
Шумске површине заузимају простор 47% од укупне површине општине.
Потенцијал шума је недовољно искоришћен, углавном је заступљена сеча односно
експлоатација дрва за огрев.
Пољопривредни производи су углавном за локално тржиште, делимично за
Регионално (Браничевски округ) и делом за велепродају. Карактеристика је
непостојања сталности, квалитета и квантитета у понуди пољопривредних производа,
као и велики трошкови производње, а мала продуктивност. Могућности за развој леже
у решавању водопривредних проблема, у стварању великих система за наводњавање
(долина Пека, пешчара), у активирању потенцијала од значаја за сточарство, односно
ширем привођењу терена у пешчари под одговарајуће културе, као и производња
пољопривредних производа за потребе туризма.
3.3.3. Туризам
Општина Голубац налази се у једном од најлепших крајева Балкана, на месту где
је Дунав најшири, природа нетакнута, а магија најјача. На територији општине Голубац
постоји низ позитивних туристичких потенцијала:
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Табела 8: Туристички потенцијали општине Голубац.
Туристички потенцијали
Природни ресурси за развој туризма
Река Дунав – највећа
Европски пловни пут који наноси туристе у Голубац –
конкурентна предност
најшири у Голупцу (6,5 км) и његов заштитни знак.
општине
Атрактиван за једриличаре, риболовце, заљубљенике у
природне лепоте.
Ђердапско језеро
Највеће вештачко језеро, међу најдубљим у Европи – у
клисури Казан, дубоко чак 90 м
Ђердапска клисура
Гвоздена врата – највећа речна клисура Европе, где је
моћни Дунав пробио Карпатске планине. Састоји се од
4 клисуре и 3 котлине.
Национални парк Ђердап
Предео јединствене лепоте са богатом флором и
фауном. Богатство лековитог биља: мајчина душица,
хајдучка трава, кантарион, жалфија, глог, шипак,
дрен...
Кањон Брњичке реке
Кањон импресивних клисура и стена које се издижу до
300 метара, изнад бројних водопада и вирова у
нетакнутој природи. Пешачка стаза од 11км.
Црни врх
Највиши планински врх Голупца и излетиште са
предивним погледом.
Културно-историјски и религијски туризам
Средњевековна тврђава
Проглашен туристички простор.Из ИПА фондова
Голубачки град
инфраструктурно опремљена и твђава реконструисана.
Vicus Cupae
Остаци римског града који чекају да буду ископани...
Средњевековни манастир
Из 14. века, зидан уочи косовског боја, посвећен
Тумани
светом архангелу Гаврилу. Задужбина Милоша
Обилића.Носилац верског туризма.
Испосница Зосима Синајита
Пећина у близини манастира Тумани у којој се налази
и извор воде за коју се верује да је лековита.
Извор информације: Стратегија локалног одрживог развоја општине Голубац
2015-2020
Сектор туризма у општини поседује одређене компаративне предности,
превасходно у смислу разноврсног природног и културног наслеђа и близине
перспективних тржишта. Ипак, његову конкурентност онемогућује примарно лоша
инфраструктурна
основа,
неразвијена
туристичка
понуда/производи
и
незадовољавајући људски ресурси. Протеклих година, туристички промет је у великом
порасту, захваљујући инвестицијама у кључне атракције (Реконструкција Голубачке
тврђаве, успостављање прекограничне трајектне линије на Дунаву), као и унапређењу
понуде у области верског туризма ( манастир Тумани).
Према последњим статистичким подацима у 2019.години, у смештајним
објектима (хотели и категорисани објекти за смештај туриста у домаћој радиности)
остварено је 7.691 долазака туриста са укупно 11.719 ноћења. Просечна структура
гостију кроз остварени број ноћења указује на доминантно учешће домаћих у односу
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на стране туристе (10.054 ноћења домаћих туриста, и 1.665 ноћења страних туриста) у
2019. години. Према проценама Т.О. Голубац, у 2020. години општину Голубац је
посетило више од 500.000 туриста а велики проблем је мали смештајни капацитет.
За значајније унапређење квалитета туристичких производа неопходно је
сарадња подунавских општина на стварању јединствене регионалне (међуграничне)
туристичке дестинације „Гвоздена капија“ и подизање капацитета регионалне
туристичке инфраструктуре и супраструктуре. На локалном плану неопходна је
систематизација и подизање квалитета садашње понуде, унапређење локалне
туристичке инфраструктуре и супраструктуре, развој нове туристичке понуде, повећање
смаштајног капацитета и образовање кадрова за рад у туризму.
3.3.4. Стање на тржишту рада
Тржиште рада и даље има исте карактеристике у смислу високе незапослености,
ниског учешћа запослености у приватном сектору, ниске мобилности радне снаге.
Поред тога незапосленост у општини Голубац има дугорочни, структурни и
транзиционо неповољни карактер.
Опште карактеристике тржишта рада су неусаглашеност понуде и потражње
радне снаге, велико учешће дугорочно незапослених, неповољна старостна и
квалификациона структура незапослених, висока стопа незапослености младих, велике
разлике између регионалних тржишта рада и ниска мобилност радне снаге, велики
број незапослених који припадају теже запошљивим категоријама, као и велики број
ангажованих у сивој економији.
4.3.5. Запосленост и кретање запослености и просечне зараде
Табела 9: Број запослених, незапослених и величина нето зарада у динарима (са
регистрованиминдивидуалним Пољопривредницима).
2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

1.

Запослених

992

1.303

1.065

1.147

1.392

2.

Незапослених

637

544

448

347

312

3.

Примања

26.074

31.766

33.769

38.636

42.694

Извор информације: Локални акциони план запошљавања општине Голубац за
2020. годину
Највећу запосленост у 2020. години, генеришe државна управа, образовање и
здравствена заштита 20,6 % (укупно 299 запослених); трговина на велико и мало 11,8 %
(укупно 171 запослених); прерађивачка индустрија 16 % (укупно 233 запослених);
услуге смештаја и исхране 9,8 % укупно 134 запослених); пољопривреда, шумарство и
риболов 4 % (укупно 56 запослених). У односу на претходни период, промене су
видљиве код повећања броја запослених у сектору прерађивачке индустрије и
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нарочито у сектору услуге смештаја и исхране где је дошло је до повећања броја
запослених због туристичке атракције Голубачке тврђаве и експанзије верског туризма
односно посета Манастиру Тумани.
Извор информације: Запослени у Републици Србији, 2020, РЗС
4. Информације и документа према члану 12. Уредба о условима, начину и поступку
под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп
по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове,
начин и поступак размене непокретности, („Службени гласник РС", бр. 61 од 10. јула
2015, 88 од 23. октобра 2015, 46 од 12. маја 2017, 30 од 20. априла 2018.).
4.1. Попис и површина катастарских парцела за које се предлаже отуђење без
накнаде инвеститору, ХТП Плажа ДОО Београд
Сходно Уредби о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у
јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене,
односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене
непокретности („Службени гласник РС", бр. 61 од 10. јула 2015, 88 од 23. октобра
2015, 46 од 12. маја 2017, 30 од 20. априла 2018.), за потребе израде Елабората о
економској оправданости отуђења грађевинског земљишта без накнаде инвеститору
ХТП Плажа ДОО Београд , дају се следећи подаци о парцелама које су предмет
отуђења:
1. катастарска парцелa број 6894/3, уписана у Л.Н 2763 за К.О Голубац цела велика
17489 m2.
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Прилог 1: Копија катастарског плана и Извод из листа непокретности за катастарску
парцелу бр. 6894/3 у К.О. Голубац.
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4.2. Информација о локацији.
Прилог 1: Информација о локацији за катастарску парцелу број 6894/3 КО Голубац.
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Peny6nuxa Cp6uja

orrrIITr4HA foJryEAU
Onruruucxa ylpaBa
OAerserre sa yp6auuszlM

r4 rr3rpa"4rby, KoMyH€urHe,

uucnexqnj cKe 14 I{MoBr.IHcKonpaBHe
Epoj: cnyN6eHo
17 .02.202I.roAr{He

rro cJIoBe

fonyEArl

Yr. Ilapa Jla:apa 15
0U678-483

o.J.c.
Oururrauclca yrpaBa orllrruHe

fony6aq

OAenerre 3a yp6aHrasau v r{3rpaArby,
14 I,IMoBI,IHcKonpaBHe rrocJroBe, nocrynajyhr4 no axreBy Oururuncxe
ynpaBe oTIIIITLIHe foly6aq, 3a LI3AaBarbe rair(foprr,raquje o noraquju, ua ocHoBy qn. 53. 3axona o
IInaHI'IpaBy v z3rpaArLIa ("C1. rJIacHktK PC", 6p. 7212009, 8112009 - r4cnp., 6412010 - oAnyKa
yC,24l20II, I2I|20I2, 4212013 - oArIyKa yC, 5012013 - o4nyxa YC, 9812013 - o4ryra YC,
13212014, 14512014,8312018,3112019,3712019 - Ap. 3aKoH u 912020),Ilpanunuura o caApxr.rur,r
utt(poprraaquje o noxa\uju u o caApxrrHu noraqzjcKe Ao3BoJre ("Cn. rnacHr4K PC", 6poj 3/10),
KoMyHanHe, IlucnexqnjcKe

uzgaje:

vrHo o PMArIprJy o JIO KATII,IJ'I
3a Kar. napqene 6poj 6880, 6881, 6882,6883, 6888, 6889, 6890, 689413,6923,
6.924.,.689412.o 6922, 6935,7366 u 136011KO fony6aq.

HaceJba

fony6all ("CnyN6enrr

TIPABI4JIA YPEbETbA
Hopuarunu ra npzrepvjyrr,ru

rJracHr.rK orrrrrr.rHe

foly6aq", 6p. 612013 u Ill2020).

:

flpe4uetre rap{ene 6poj 6880, 6881, 6882,6883, 6888, 6889, 6890, 689413,6923,
6924,689412, 6922, 6935, 7366 u 736011 Ko fony6arl, Harra3e ce y rpalleBr.rHcKoM
roApy'{jy HaceJba fony6aq, y npocropHoj qenraHr.r II.5 ,,BI4HO|P /{.VI* u npvrnagaJy
yp6auucruurcoj sona r)?r,rcrr.rqKr4x Kanarlurera, HoBlr xoreJr y "4orroj vrapv:n:a" (q.5.3.).
Oea npocropHa Ilenrua o6yxnarana[prry 6p1a, rasnrely AonrrHe fpo6raucxor rroroKa Ha
3a[aAy, [a Ao HaceJ6a "fieyurue" Ha LIcroKy. Hajnehra Aeo rIenHHe 3ay3r.rMa nopoAurrgo
craHoBalse (nocrojehe u rrnaHl]pauo) ca nparehr,ru u .qorryucKr{M HaMeHanra. V onoj
IIeJII4HI4 ce HaJIa3I4 I{ KoMrIJreKc rpo6ra, roje je nonyrbeHo y nocrojehhM rpauprrlaMa,rra
je npe4nrzfeHo uporunperbe. lllylrcrcrz KoMrrJreKc Ha narulrr 6p4a "Beluxa vyra" ce
3aApxaBa

u3fpaArbe.
Lrcpa1a I4HxelrepcKo-feoJrorrrxt4x ela6opara 3a Aeo rleJrr,rHe II.5Bunorpa4u, usnrefy ynuqa Kapafopfena, I5erorrena, KoconcKa r4 rpaHrzrle oBe rlenr{He H
Aeo 3oHe U.5.1. jyNHo oA ynl{qe Kapafoplena. KonxperHr.r napaMerpr4 rna 6uhe upe4rr,ler
4erzurHujIlx ena6opara, r<oju he ce pa4u"rpr 3a norpebe r.r3paArbe o6jexara. llo npanuly,
Ha.4JIexHLI opraH Moxe 3axreBarr4 u3pa4y r4HxerLepcKo-reoJrorrr<ux ena6opara, rrpe
prg
raBarr>a noxauui crce .rlo3BoJre.
vr LIJTLTTId O,4 HenJraHCKe

flpenopyuyje

ce

IPABI4JIA fPAbEIbA

'

yAaJr'eHocr rpabeBl'IHcKe nuHr{je

6poj

y oAHocy Ha perynaquoHy nLrlujy, y cKnaAy ca JIr4croM

6. flnasa - cao6pahajHo pe''e*e

ca perynarlrroHr{M nrz"raja*a ynvr\avrrroBprxr4HaMa
janne HuIMeHe, HI'IBOJIaIIuoHI.I rIJraH u yp6anucu.rqKa peryn arJujaau
.pu-5a""HcKr4M tunuja*ra,
,mju je r43Bo,4 cacraBHr4
Aeo oBor peruema
CnPOBOT"EFbE nnAHA
no.qpyvja o6aeesHe H3pa.qe nnaHa AsrarbHe perynar.lnje
l-lna n

gerarune perynaqraje',AOllA MAPhHA"

floce6na
[IJIA
3 C MJI' IIIIITV OCTAJIIIX
3oua ryplrcrrrqKrrx Kanarllfrera, rtoBrr xorer,r y "Aorroj MapuHu', (q.5.3.)
l-lperexna HaMeHa:

flpareha il AonyHcKa HaMeHa;

Typ14cT|4qKo-c Meu.JTaJHfi KanaqhTeTu

uHTepHe cao6pahajHe, napKhHr

yt

r.reujaqKe noeprurHe, rau$pacrpyrrypill

o6]9qr, nejsaxno ypeleHe 3eneHe noBpunHe, cnoprcKl4 repeH,t.
Tunonornja o6jerara:

Cfi o6oAHocrojehh o6jeKTH

YcnoBh sa napqenaqrjy,
npenapqenaqiljy u gopuuparue

BerHqr4Ha n o6nut< rpaleanHcre napl{ene, y cKfiany ca
3.

rpa$rvxnu nphnoroM 6poj

ryaReBilHcKe napqefie:

nofioxaj o6jerra y oAHocy na 6oqHe

cno6ogHocrojehn

fpaHhqe napqene:

o6jerru:

flonoxaj o6jenra y oAHocy Ha 3aAtby

Mr4H.

urH. |,5 m 3a nperexHo ceBepHy opr,tjeHraqr,rjy
MfiH. 2,5 m 3a nperexHo jpxHy opvjeHraqrajy

5,0 m

rpaHnLly napqene:

nofioxaj o6jerra y oAHocy Ha
cyceAHe, 6ovne o6jexfe:

MilHilMaflHo 4,0 m (y cnyvajy orBapaba cTaMoeHnx orBopa, wuiwwanuo

flonoxaj o6jerra y oAHocy Ha
HacnpaMHH o6jerar:

M!4HfiMafiHO y2 Bt4CUHe BHUJer

Mt gruannu npoqeHar He3acrpr?tx,

20o/o

aucttqe

eu Luer

o6jerra)

o6ierra

3eneHHX noBpLlJHHa Ha napL{enu:

Hajaehn Ao3BoJbeHil ilHAeKc

6AYo

3ay3eTocTM:

MaKcilManHa cnparHocr oojeKTa:

Ao n+4 (naarcuuanuo 5 nagseuHux

flaprnparue Bosltna:

na concraenoj napl{enr4, nperua

elaxa)

rprarepr,rjyrrararvra

us oaor fina,ia

/,

CMepnuue ia gpltuenv g cJtposohelbe lraua
flpouucyje ce o6anega H3paAe rrnana AeraJrue perynaquje sa uo4pyuje ",{ome Mapuue", a
ocraje Ha cHa3u lhau AeraJbHe perynaqnje sa rpo6me y Forynqy ("CryN6eru HIacHLIK
orrrxruHe fory6aq", 6poj 2116).

llnQoplraquja

o

rorcaqujn unje ocnoB 3a l{3AaBarbe rpafennHcne

Ao3BoJre.

AocranrarH:

-

rroAHocr4orly 3axTeBa
apxHBI,I

Cnexana Opem

MACT.I,I.T.

ffi*t

4.3. Процена Министарства финансија – Пореске управе о тржишној вредности
предметне катастарске парцеле која се отуђује.
Прилог 1: Процена Министарства финансија – Пореске управе о тржишној вредности
предметне катастарске парцеле која се отуђује.
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Република Србија
Министарство финансија
Пореска управа
Сектор за издвојене активности
Одсек за контролу Пожаревац
Број: 080-464-08-00004/2020
Дана: 31. 01. 2020. године
П ожаревац, Стари корзо 49

ОПШТИНА ГОЛУБАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ГОЛУБАЦ
Цара Лазара 15

Предмет : Одговор на захтев за доставу информације о тржишној вредности
кп.бр.6894/3 у КО Голубац, веза захтев бр: 430-1 од 9.1.2020. године

Захтев поднет на основу члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Сл. гласник
РС“ бр.72/2011 и 88/2013); предмет захтева за процену је катастарска парцела бр.
6894/3- потес Варош - остало грађевинско земљиште у КО Голубац.
Увидом у податке РГЗ Службе за катастар непокретности констатује се да је
кп.бр.6894/3 површине 17489 м2, потес Варош; врста: остало грађевинско земљиште
у својини, култура: остало вештачки створено неплодно земљиште. Преко дигиталног
портала Геосрбија утврђено је да је парцела неправилног облика и двема странама
простире се између магистралног пута ка Доњем Милановцу и реке Дунав.
Увидом у службене податке о пореским основицама на које је утврђиван порез
на пренос апсолутних права за грађевинско земљиште (изграђено и неизграђено) у
КО Голубац, констатује се да је од 2018. године евидентирано пет пренос права на
грађевинском земљишту.
На основу описаног, а имајући у виду специфичност положаја и конфигурацију
терена предметне парцеле, процењујемо тржишну вредност 300,00 дин./м2, за укупну
површину 17489 м2 у износу 5.246.700,00 динара.

4.4. Подаци о лицу које се овлашћује за потпис уговора о отуђењу
За потписивање уговора уговора о закупу предвиђеног земљишта на временски
период од 25 година, након прибављања сагласности Владе Републике Србије и
Скупштине општине Голубац овлашћује се Председник општине Голубац.
1.
2.
3.

Председник општине Голубац
Матични број
Број личне карте

др Небојша Мијовић
2408961274016
005893611

4.5. Подаци о правном, односно физичком субјекту – стицаоцу права својине на
предметном грађевинском земљишту.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назив правног лица: ХТП Плажа ДОО Београд
Адреса: Цара Лазара 3, Београд
Матични број: 20224797
ПИБ: 104736763
Телефон:
Е-маил адреса: mileta@hotelkladovo.rs
Власник правног лица: Милета Аџић

4.6. Износ умањења
-

Тржишна вредност катастарске парцеле број 6894/3 у К.О. Голубац, према
процени Министарства Финансије-Пореске управе-Експозитура Голубац, укупне
површине 17489м2 износи 5.246.700,00 динара.

-

Новчани износ према Уговору о отуђењу грађевинског земљишта без обавезе
плаћања накнаде је 0,00 динара.

-

Износ умањења изражен као разлике између утврђене тржишне вредности
грађевинског земљишта катастарске парцеле број 6894/3 у К.О. Голубац и
новчаног износа одређеног Уговором о отуђењу грађевинског земљишта је
5.246.700,00 динара.
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4.7. Преглед других подстицајних мера и средстава
4.7.1. Републички подстицаји
Поред постојећих предности, као што су стратешки географски положај, бесцарински
извоз у земље Југоисточне Европе и Русију, најнижа стопа пореза на добит у Европи од
15%, као и образована и квалитетна радна снага доступна по конкурентним
трошковима, Република Србија припремила је пакет финансијске подршке
инвеститорима.
Уредба о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења
директних улагања у сектору услуга хотелског смештаја („Службени гласник РС", бр.
33 од 10. маја 2019, 42 од 14. јуна 2019.). Средства подстицаја за привлачење
директних улагања у сектору услуга хотелског смештаја за реализацију ове уредбе
обезбеђују се у буџету Републике Србије. Право на учествовање у поступку доделе
средстава имају улагачи који планирају да реализују инвестиционе пројекте у сектору
услугa хотелског смештаја, а који се пре почетка реализације инвестиционог пројекта
пријаве за доделу средстава на начин и под условима предвиђеним овом уредбом.
Корисник средстава је дужан да за реализацију инвестиционог пројекта обезбеди
учешће од најмање 25% оправданих трошкова из сопствених средстава или из других
извора који не садрже државну помоћ. Средства се могу доделити за инвестиционе
пројекте у сектору услуга хотелског смештаја чија је минимална вредност 2.000.000
евра и којима се обезбеђује запошљавање најмање 70 нових запослених на
неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом.
Средства могу бити додељена под следећим условима:
1) да се директно улагање одржи на истој локацији у јединици локалне самоуправе у
периоду од најмање пет година након реализације инвестиционог пројекта за велика
привредна друштва, или најмање три године за мала и средња привредна друштва и
2) да се достигнути број запослених код корисника средстава након реализације
инвестиционог пројекта не смањује у периоду од пет година за велика привредна
друштва или три године за мала и средња привредна друштва.
Кориснику средстава који отвори нова радна места повезана са инвестиционим
пројектом, одобравају се средства у висини од 20% до 40% од оправданих трошкова
бруто зарада у зависности од разврставања јединица локалне самоуправе према
степену развијености, а у максималном износу од 3.000 до 7.000 евра у динарској
противвредности по новоотвореном радном месту.
4.7.2. Субвенције Националне службе за запошљавање
Национални акциони план запошљавања за 2021 годину још није усвојен а у 2020.
години су суфинансирани следећи програми :
-Програм стицања практичних знања за неквалификована лица, вишкове запослених и
дугорочно незапослене - пројектовани просечни износ по лицу је 250.000,00 динара ;
-Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих пројектовани просечни износ по лицу је 225.000,00 динара ;
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-Субвенција за самозапошљавање –пројектовани просечан износ по лицу је 250.000,00
динара.
4.7.3. Локални подстицаји
Подстицаји које општина Голубац нуди обухватају:
- Изузећа или умањења накнаде за закуп/отуђење градског грађевинског земљишта по
цени нижој од тржишне, уз претходну сагласност Владе Републике Србије,
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4.8 ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСKА АНАЛИЗА
Туризам као делатност је постала једна од најглобалнијих у свету. Људи све
више путују, а Голубац постаје једна од водећих туристичких дестинација на Дунаву и
Србији. У прошлој 2020. години, Голубац је посетило 500.000 туриста, од којих је велики
део посетио обновљену Голубачку тврђаву и Манастир Тумане. У Голупцу се
традиционално сваке године одржава Сајам Дунава као и манифестација звана
Голубачки котлић. Кроз Голубац пролази дунавска бициклистичка рута EuroVelo6 којом
прође око 15000 бициклиста из читаве Европе. Код Голубца је Дунав најшири па је
изузетно погодан за једрење. Заљубљеници у овај спорт радо долазе у Голубац. У
близини Голупца је манастир Тумане (кога зову и Острог код Голупца) који је
најпосећенији манастир у Србији. Тако да град Голубац има све предиспозиције за
развој и верског туризма.
Ради извођења економско-финансијске анализе Изградње хотела
коришћени су следећи улазни подаци:

у Голупцу,

- Инвеститор је предузеће ХТП Плажа ДОО Београд
- Инвеститор ће у свом хотелу ’’Aquamarine Danube’’ запослити до 40 радника
- Површина земљишта која се планира за отуђење износи 17.489 m2
- Вредност инвестиције је 3.600.000,00 евра
Табела: Резиме инвестиције
1.

Инвестициони програм

Изградња хотела

2.

Инвеститор

ХТП Плажа ДОО, Београд

3.

Локација

Голубац

4.

Предрачунска вредност
инвестиционих улагања

4.1.

Укупна улагања

3.600.000,00 евра

4.2.

Улагања у сталну имовину

3.200.000,00 евра

4.3.

Улагања у обртну имовину

400.000,00 евра

5.

Извори финансирања

5.1.

Сопствени извори

1.800.000,00 евра

5.2.

Извори из кредита

1.800.000,00 евра

6.

Предмет кредитирања

Изградња хотела , намештај и опрема

7.

Почетак инвестирња

01.04.2021.
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8.

Завршетак инвестирања

01.04.2022.

9.

Економски век пројекта

10.

Тржиште продаје

11.

Очекивани ефекти пројекта

11.3

Интерна стопа рентабилности

11.4

Време повратак инвестиције

У седмој години

11.5

Укупна запосленост

30-40

11.6

Број новозапослених

30-40

Република Србија, регион; ЕУ итд.

ХТП Плажа ДОО је хотелско-туристичко предузеће основано у Београду 2006.-те
године. ХТП Плажа поседује хотел ,,Aquastar Danube'' (хотел категорисан са 4 звездице)
у Кладову, путнички брод ,,Aquastar Maksim'' и туристичку агенцију ,,Aquastar travel''. У
хотелу ,,Aquastar Danube''се годишње оствари око 20000 ноћења. Путнички брод
,,Aquastar Maksim'' на крстарењу Београд –Кладово годишње угости око 1500 путника
(од тога је 50% странаца), а у локалу (излети до Доњег Милановца, Трајанове табле,
Малог и Великог казана....) око 8000 путника. Хотел ,,Aquastar Danube'' у Кладову је у
току прве две године рада награђен са две нејпрестижније награде у туризму у
Републици Србији: ,,Туристички цвет '' и ,,Туристичка призма''. Промет хотела ,,Aquastar
Danube'' у Кладову у 2008.г ( од почетка рада хотела тј. од септембра 2008.) је био
13.741.000,00 динара , а 2018. године 91.755.000,00 динара. Промет хотела за 11
месеци рада у 2019. години је премашио 100.000.000,00 динара. Из наведеног се јасно
види да је предузеће ХТП Плажа ДОО, нослилац развоја туризма не само у Кладову
него у читавом Доњем подунављу и да овај пројекат има озбиљног инвеститора у лику
господина Милете Аџића и његовог предузећа ХТП Плажа.
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4.8.1. Очекивани јавни приходи буџета општине Голубац и Републике Србије
Табела1: Процена јавних прихода у периоду 2021. – 2025. године (у еврима)

ЈАВНИ ПРИХОД

1

Порез на зараде –ЈЛС Голубац

2021

2022

2023

2024

2025

/

10.300 10.300 10.300 10.300

/
2

Порез на зараде – Република Србија

11.400 11.400 11.400 11.400

3

Порез на имовину обвезника који води
пословне књиге

4

Комунална такса за истицање фирме на
пословном простору

5

Посебна накнада за заштиту и
унапређење животне средине

6

Боравишна такса

/

7

Допринос за уређење грађевинског
земљишта

1.180

690

/

450

2.320

690

690

690

690

80

80

80

80

450

450

450

450

11.600 11.600 11.600 11.600

34.520 34.520 34.520 34.520

УКУПНО
140.000,00
КУМУЛАТИВ
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Напомена: Боравишна такса рачуната у износу од 80,00 динара (прерачунато у евро) по
дану и госту, на бази попуњености хотела од 65% на годишњем нивоу.
4.8.2. Приходи јавног комуналног предузећа општине Голубац
Табела2: Процењени приходи КЈП Голубац у периоду 2021. – 2025. године (у
еврима)

ПРИХОДИ КЈП Голубац

1

Одношење смећа

2

Давање услова за прикључак на
водоводну мрежу

3

Давање услова за прикључак на
канализациону мрежу

4

Потрошња воде

5

Израда и монтажа прикључака на
водоводну мрежу по пројекту

2021

2022

2023

2024

2025

2000

2000

2000

2000

2000

3600 3600

3600

3600

3600

5600

5600

5600

400

500

6500

5600

УКУПНО

КУМУЛАТИВ

28.900,00
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4.8.3. Остали економски и социјални ефекти по локалну заједницу
Према подацима Министарсва трговине, туризма и телекомуникација (Стратегија
развоја туризма РС за период 2016-2025), укупан допринос туризма БДП-у Републике
Србије у 2015. години износи 6,4%; туризам директно доприноси са 2,2% БДП-у
Републике Србије; туризам и угоститељство (према наведеној методологији) обухвата
око 30000 новозапослених. Према истом извору укупан девизни прилив од туризма
2015-те године је износио 1.048 милиона УСД. У периоду од 2007. До 2015. године
забележен је раст девизног прилива од туризма за 97,4% уз просечну годишњу стопу
раста од 10,8%..
Табела: Предвиђени економски ефекти модела раста

ЕКОНОМСКИ ЕФЕКТИ МОДЕЛА РАСТА

2015

Доласци укупно

ПРОЈЕКЦИЈЕ

Просечне
годишње
стопе раста (у
%)

2020

2020/

2025/

2025/

2015

2020

2015

2025

2.437.165

3.689.000

4.713.134

8,6

5,0

6,8

6.651.852

9.607.926

14.840.134

7,6

9,1

8,4

1.304.944

1.975.221

2.373.449

8,6

9,1

8,4

1.132.221

1.713.780

2.339.730

8,6

6,4

7,5

4.242.172

5.200.000

6.600.000

4,1

4,8

4,5

(дом. и страни)*
Ноћења укупно
(дом. и страни)*
Доласци
Домаћи *
Доласци
Страни*
Ноћења
Домаћи*
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2.409.680

4.300.000

1.048.000.000

2.500.000.000

5.000.000.000

6,04

9,01

12,00

22,11

32,05

41,60

девизног приходс
од туризма у БДП
(%)

2,82

5,18

7,58

Инвестиције****$

320.000.000

770.000.000

1.440.000.000

Запослени –
директно**

81.000

95580

Запослениукупно**

115.020

Учешће туризма у
БДП (у%)

6,57

Ноћења

8.100.000

12,3

13,5

16,9

19,0

14,9

16,9

111.829

3,4

3,2

3,3

133.812

156.560

3,1

3,3

3,5

9,61

12,15

Страни*
Евидентирани
девизни приход
*** (у $)
Учешће девизног
прихода од
туризма у укупној
вредности извоза
роба (%)
Учешће девизн.
прихода од
туризма у
укупн.вредности
извоза услуга (%)
Учешће евиден.

34

Из горње табеле је евидентно да је у Републици Србији могуће до 2025. године
остварити изваредне економске ефекте од туристичког развоја:
-

Пораст директног туристичког прихода од 3,7 пута;

Око 30.000 новозапослених директно у туристичком сектору, око 157.000
новозапослених укупно у туризму и повезаним делатностима са великим бројем
новоотворених микро и малих предузећа у области туризма и угоститељства;
Раст евидентираног девизног прихода у БДП-у за 2,7пута, односно раст удела
процењеног девизног прихода од туризма у БДП-у на 12,5%.
Предузеће ХТП Плажа д.о.о. у циљу побољшања пословања и попуњавања
сопствених смештајних капацитета редовну учествује на престижним сајмовима
туризма како у земљи тако и у иностранству. То су са јмови туризма у Београду, Бечу,
Варшави, Софији итд.
Предузеће ХТП Плажа д.о.о. ће и у оквиру новог хотела у Голупцу у 2 фази
инвестиција и проширења капацитета изградити марину за мања пловила као и
депаданс хотела са 3 звездице.
Упошљавањем до 40 тренутно незапослених лица у општини Голубац смањује се
оптерећење како државног тако и локалног буџета по основу престанка давања
незапосленим лицима од стране Националне службе за запошљавање и Центар за
социјални рад општине Голубац.
Зараде које би остварили запослени у овом хотелу у највећој мери би биле
потрошене на територији општине Голубац. Претпостављени износ нето зарада
запослених за прве четири године рада хотела износио би био око 800.000,00 евра.
Остваривањем зарада запослених повећаће се куповна моћ, а самим тим и
потрошња на територији општине Голубац.
Ефекте од зарада новозапослених осетиће и локални привредници из
различитих делатности (трговинска, спортска, културна делатност , саобраћај идр.)
Посебне ефекте од реализације инвестиције имаће и локално јавно предузеће,
чији је оснивач општина Голубац, односно ЈКП ,, Голубац '' кроз пружање својих услуга.
Такође ће ефекте осетити и републичка јавна предузећа ЕПС, ПТТ и други.
4.8.4 Очекивани трошкови
Очекивани трошак општине Голубац за реализацију пројекта редузећа ХТП
Плажа ДОО, Београд у условима отуђења грађевинског земљишта је следећи:
-

Изостајање прихода од продаје грађевинског земљишта тржишне вредности
5.246.700,00 динара.
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5. З А К Љ У Ч А К
Економско-финансијска анализа из тачке 6. Елабората, указује на следеће:
-

-

Укупни пројектовани јавни приходи општине Голубац и Републике Србије, за
период 2021. – 2025. године, износе 135.740,00 Евра.
Процењена тржишна вредност земљишта које је предмет отуђења износи:
17489 m2 x 300 РСД/m2 = 5.246.700,00 РСД, што према девизном курсу 1 евро =
119 РСД износи 44.089,91 евра.
Изградња хотелског смештаја на реци Дунав са пратећим садржајима биће од
великог значаја не само због повећања смештајних капацитета већ што је
много значајније, због афирмације и проширења осталих туристичких
капацитета општине, нудећи атрактивну понуду за излете туристичких група и
ђачких ексурзија као и повољне услове за развој викенд туризма имајући у
виду близину Београда.

На основу напред наведених података може се закључити да су очекивани
јавни приходи у периоду од пет година (2021. – 2025.) већи од процењене тржишне
вредности дела грађевинског земљишта у јавној својини општине Голубац, које се
отуђује без накнаде непосредном погодбом, што је у складу са чланом 10. Уредбе о
условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини
може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине
или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности ("Службени
гласник РС", бр. 61 од 10. јула 2015, 88 од 23. октобра 2015, 46 од 12. маја 2017, 30 од
20. априла 2018.).
Према званичним статистичким подацима, укупан број запослених у општини
Голубац је 1.447 радника а у привреди на територији општине Голубац у 2020. години
је било запослено 955 радника.
(Извор података РЗС, регистрована запосленост у привреди по секторима
делатности, 2020. година).
Упошљавањем 40 незапослених радника са територије општине Голубац у
првој години, укупан број запослених у привреди на територији општине Голубац,
повећаће се за 4,1%. Узимајући у обзир и остале социјално-економске ефекте које
реализација ове инвестиције има на општина Голубац, јасно је да се ради о пројекту
којим се унапређује локални економски развој општине Голубац.
На основу напред наведених података може се закључити да ће предметна
инвестиција повећати број запослених за више од 1% у привреди oпштине Голубац,
чиме су испуњени услови из члана 9. Уредбе о условима, начину и поступку под којима
се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени
мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и
поступак размене непокретности ("Службени гласник РС", бр. 61 од 10. јула 2015, 88 од
23. октобра 2015, 46 од 12. маја 2017, 30 од 20. априла 2018.). Узимајући у обзир и
остале социјално-економске ефекте које реализација ове инвестиције има на општину
Голубац, јасно је да се ради о пројекту којим се унапређује локални економски разовј.
На основу података и закључака наведених у Елаборату, може се закључити
да је предлог отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Голубац, без
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накнаде непосредном погодбом, инвеститору 2.ХТП Плажа ДОО Београд, у
сагласности са Уредбом о условима, начину и поступку под којима се грађевинско
земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од
тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак
размене непокретности ("Службени гласник РС", бр. 61 од 10. јула 2015, 88 од 23.
октобра 2015, 46 од 12. маја 2017, 30 од 20. априла 2018.), ОПРАВДАН.
У Голупцу, __________2021. године
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