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           На основу члана 27. став 10. и 11. и 49. став 3. Закона о јавној својини 

(»Службени гласник РС« број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16 и 

113/17) и члана 63. став 1. тачка 7) и 19л) Статута града Чачка (»Службени лист 

града Чачка« 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и 26/2016), Скупштина града Чачка, 

на седници одржаној  ________________2018.године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И УПРАВЉАЊУ СТВАРИМА У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА 

             

                                                         I . ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

                                                       Члан 1. 

  

             Овом одлуком уређује се начин, услови и поступак прибављања, 

располагања и управљања стварима које су у јавној својини града Чачка (у даљем 

тексту: Град), начин, услови и поступак прибављања, располагања и управљања 

другим имовинским правима у вези са којима Град има одговарајућа права, као и 

коришћење, одржавање и управљање стварима у јавној својини које користе органи 

Града. 

  Прибављање ствари у јавној својини, у смислу ове одлуке, је 

прибављање својине града на стварима по тржишној вредности ствари, разменом, 

изградњом и бестеретним правним послом (наслеђе, поклон или једнострана изјава 

воље). 

            Под изградњом објеката, у смислу ове одлуке, не сматра се 

реконструкција, адаптација, санација, инвестиционо или текуће одржавање 

објеката.  

 Право коришћења ствари, у смислу ове одлуке, је право на држање 

ствари, коришћење исте у складу са природом и наменом ствари, давање ствари у 

закуп и управљање истом. 

 Управљање ствари, у смислу ове одлуке, је одржавање, обнављање и 

унапређивање ствари, као и извршавање законских и других обавеза у вези са тим 

стварима. 

           Располагањем стварима у јавној својина Града, у смислу ове одлуке, је: 

                      1) давање ствари на коришћење; 

                      2) давање ствари у закуп; 

                      3)пренос права јавне својине Града на стварима на другог носиоца 

јавне својине, укључујући и размену; 

                      4) отуђење ствари; 

                      5) заснивање хипотеке на непокретностима;                      

                      6) улагање ствари у капитал; 

            7) залагање покретних ствари. 

 

                                              Члан 2.  

 

Ствари у јавној својини које користе органи Града за вршење права и 

дужности су непокретне и покретне ствари.  
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Непокретне ствари су: службене зграде и пословне просторије, стамбене 

зграде и станови, гараже и гаражна места и друге непокретности у складу са 

законом.  

Покретне ствари су: превозна средства, предмети историјско документарне, 

културне и уметничке вредности, опрема и потрошни материјал и друге ствари у 

складу са законом.  

Покретне ствари су и новац и хартије од вредности чије се коришћење 

уређује посебним законом.  

Друга имовинска права, у смислу ове одлуке, су право на патент, право на 

лиценцу, модел, узорак и жиг, ауторско и сродна права, право коришћења техничке 

документације и друга имовинска права утврђена законом којим је уређена јавна 

својина. 

 

                                                       Члан 3.  

 

Прибављање и располагање непокретним стварима у јавној својини Града, у 

смислу ове одлуке, врши се у складу са законом којим се уређује јавна својина и по 

поступцима ближе уређеним подзаконским прописима којима се уређују услови и 

поступци прибављања и отуђења непокретности и давања у закуп ствари у јавној 

својини.  

Прибављање непокретних ствари експропријацијом врши се у складу са 

посебним законом којим је уређен поступак експропријације непокретности.    

Одлуку о покретању поступка експропријације доноси Градско веће града 

Чачка, на предлог Градског правобранилаштва града Чачка.  

Поступак прибављања покретних ствари у јавну својину Града спроводи се у 

складу са законом и подзаконским прописима којима се уређују јавне набавке.  

Поступак располагања покретним стварима у јавној својини Града спроводи 

се у складу са законом и подзаконским прописима којима се уређује јавна својина, 

као и одредбама ове одлуке.  

 

                                                     Члан 4.  

 

О прибављању и располагању стварима у јавној својини Града под условима 

прописаним законом и подзаконским прописима, одлучује орган Града одређен у 

складу са законом, Статутом града Чачка и овом одлуком.  

Скупштина града Чачка одлучује о прибављању и располагању 

непокретностима у јавној својини Града, осим у случајевима давања у закуп 

пословног простора на период до пет година, давања на коришћење односно у закуп 

непокретности које не служе извршавању надлежности органа и организација Града 

на период до пет година и отуђењу, прибављању земљишта у јавној својини и 

давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини у складу са Законом о 

планирању и изградњи, у којима одлучује Градско веће града Чачка. 

 Градско веће града Чачка одлучује о располагању покретним стварима у 

јавној својини Града. 

 Против одлука донетих у поступку прибављања и располагања стварима у 

јавној својини Града није дозвољена жалба нити вођење управног спора. Одлуке 

донете у поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини Града 

објављују се у „Службеном листу града Чачка“. 
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     Члан 5.  

  Орган градске управе надлежан за израду нацрта уговора о прибављању и 

располагању стварима дужан је да фотокопију закљученог уговора достави органу 

градске управе надлежном за послове финансија и Градском правобранилаштву 

града Чачка у року од три дана од закључења уговора. 

  Јавно предузеће које обавља послове уређивања грађевинског земљишта 

дужно је да примерак исправе о прибављању или располагању јавном својином 

Града на непокретностима коју прибави у обављању својих послова, као и примерак 

уговора који закључи у име и за рачун Града, достави органу градске управе 

надлежном за послове финансија, органу градске управе надлежном за имовинско - 

правне послове и Градском правобранилаштву града Чачка, у року од три дана од 

дана прибављања или закључења уговора. 

   Градско правобранилаштво града Чачка дужно је да покрене поступак за 

упис или брисање одговарајућег права Града на непокретности коју Град прибави 

или којом располаже, у року од петнаест дана од дана пријема примерка 

одговарајуће исправе. Орган градске управе надлежан за имовинско - правне 

послове, односно јавно предузеће које обавља послове уређивања грађевинског 

земљишта,  дужни су да припреме захтев за упис или брисање одговарајућег права 

Града, са потребним доказима у поступку по захтеву. Градско правобранилаштво 

града Чачка дужно је да достави решење о упису или брисању одговарајућих права 

на непокретности органу градске управе надлежном за имовинско - правне послове, 

у року од три дана од добијања овог решења од надлежног органа. 

  Уговор о прибављању и располагању непокретности у јавну својину Града 

мора да садржи означену вредност непокретности која се прибавља или којом се 

располаже. 

  Уколико лице које преноси или прибавља одговарајуће право на ствари у 

јавној својини Града не приступи закључењу одговарајућег уговора у року од 

шездесет дана од дана доношења одлуке о прибављању или располагању ствари, 

орган градске управе надлежан за имовинско - правне послове дужан је да покрене 

поступак за стављање ван снаге донете одлуке пред надлежним органом. 

 

                                                        Члан 6.  

 

Поступак, начин и услови прибављања и располагања грађевинским 

земљиштем у јавној својини Града уређују се посебном одлуком.  

 

II. НЕПОКРЕТНЕ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА 

                                                        

Прибављање и отуђење непокретности у јавној својини Града  

 

                                                       Члан 7.  

 

Скупштина Града доноси акт о прибављању непокретних ствари у јавну 

својину Града, односно о отуђењу непокретних ствари из јавне својине Града, путем 

јавног надметања, прикупљања писаних понуда или непосредне погодбе.  
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Скупштина Града актом из става 1. овог члана, одређује Комисију за 

спровођење поступка јавног надметања, прикупљања писаних понуда или 

непосредне погодбе.  

Иницијативу за покретање поступка прибављања, односно отуђења 

непокретности из јавне својине Града покреће Градоначелник, самостално или на 

предлог надлежних градских управа, јавних предузећа, установа, друштава капитала 

чији је оснивач Град, у зависности од непокретности која се прибавља у јавну 

својину, односно отуђује из јавне својине.  

Орган градске управе надлежан за имовинско - правне послове припрема акте 

за органе Града о прибављању, односно отуђењу непокретности из јавне својине 

Града и исте доставља Градском већу, које утврђује предлоге аката и упућује их 

Скупштини града ради разматрања и доношења.  

 

                                                    Члан 8.  

 

По окончаном поступку јавног надметања, прикупљања писаних понуда или 

непосредне погодбе, Комисија из члана 7. став 2. ове одлуке доставља записник са 

предлогом одлуке органу градске управе надлежном за имовинско - правне послове, 

који припрема нацрт одговарајућег акта и доставља га Градском већу града Чачка, 

ради утврђивања предлога одлуке.  

Скупштина града доноси одлуку о прибављању, односно отуђењу 

непокретности из јавне својине Града.  

На основу одлуке из претходног става, уговор о прибављању и отуђењу 

ствари у јавној својини Града, у име Града закључује Градоначелник, односно лице 

које он овласти, по претходно прибављеном мишљењу Градског правобранилаштва.  

На основу одлуке из става 2. овог члана о прибављању непокретности у јавну 

својину Града изградњом, Градоначелник подноси захтев надлежном органу за 

издавање грађевинске дозволе за изградњу објекта. Захтев за издавање решења о 

одобрењу извођења радова са потребним доказима припрема орган градске управе 

надлежан за послове инвестиција Града. 

 

Отуђење непокретности у јавној својини Града рушењем 

 

 Члан 9. 

 

Образложену иницијативу за отуђење непокретности у јавној својини Града 

рушењем подноси Градоначелник органу градске управе надлежном за имовинско - 

правне послове. 

Орган градске управе надлежан за имовинско - правне послове израђује 

нацрт одлуке о отуђењу непокретности у јавној својини Града рушењем и доставља 

га Градском већу ради утврђивања предлога. 

Градско веће утврђује предлог одлуке и доставља га Скупштини Града ради 

доношења. 
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Пренос права јавне својине на непокретности на другог носиоца јавне 

својине (са накнадом или без накнаде), укључујући размену 

  

                                                        Члан 10. 

 

Град може пренети право јавне својине на другог носиоца јавне својине, са 

накнадом или без накнаде, као и извршити размену права јавне својине са другим 

носиоцем права јавне својине, под условима и на начин прописан законом и 

подзаконским актом. 

Поступак располагања из става 1. овог члана спроводи се на начин прописан 

овом одлуком за прибављање непокретних ствари у јавну својину Града, односно 

отуђење непокретних ствари из јавне својине Града, путем јавног надметања, 

прикупљања писаних понуда или непосредне погодбе 

 

Давање ствари у јавној својини Града на коришћење 

 

                                                       Члан 11.  

 

Град Чачак може давати на коришћење непокретности у јавној својини Града, 

под условима и на начин прописан законом и подзаконским актом. 

Носиоци права коришћења и корисници непокретности у јавној својини 

Града имају права и обавезе прописане законом. 

 

                                                       Члан 12.  

 

Образложену иницијативу за давање непокретности у јавној својини Града на 

коришћење подноси Градоначелник органу градске управе надлежном за имовинско 

- правне послове. 

Орган градске управе надлежан за имовинско - правне послове израђује 

нацрт одлуке о давању непокретности у јавној својини Града на коришћење и 

доставља га Градском већу ради утврђивања предлога. 

Градско веће утврђује предлог одлуке и доставља га Скупштини Града ради 

доношења. 

Градоначелник, на основу одлуке из става 3. овог члана, закључује уговор о  

давању непокретности у јавној својини Града на коришћење.     

             

                                                       Члан 13. 

  

Град може дати службени простор (сале) у службеним зградама на 

привремено, односно повремено коришћење, најдуже до 30 дана, са накнадом или 

без накнаде, за рад, одржавање састанака, промоција и манифестација од општег 

друштвеног значаја.  

Штету насталу на опреми и у службеном простору за време привременог 

односно повременог коришћења истог, сноси лице коме је простор дат на 

коришћење.  
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                                          Члан 14. 

  

О распореду коришћења службених зграда и просторија за потребе органа 

Града одлучује Градоначелник.  

О давању службеног простора (сала) на повремено коришћење решењем 

одлучује орган градске управе надлежан за опште послове. 

 

Одузимање права коришћења непокретности                                        

               

                                                       Члан 15. 

 

Образложену иницијативу за одузимање права коришћења непокретности у 

јавној својини Града од носиоца права коришћења, у законом прописаним 

случајевима, подноси Градоначелник органу градске управе надлежном за 

имовинско - правне послове. 

Градска управа надлежна за имовинско - правне послове утврђује основаност 

иницијативе, израђује нацрт одлуке о одузимању непокретности у јавној својини 

Града и доставља га Градском већу ради утврђивања предлога. 

Градско веће утврђује предлог одлуке и доставља га Скупштини Града ради 

доношења. 

 

 Заснивање хипотеке на непокретностима 

 

              Члан 16. 

 

Град Чачак може засновати хипотеку на непокретностима у јавној својини 

Града у складу са законом. 

            Одлуку о заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини Града, 

доноси Скупштина Града. 

 Нацрт одлуке из става 2. овог члана израђује орган градске управе надлежан 

за имовинско - правне послове, на основу образложене иницијативе 

Градоначелника. 

  На основу одлуке из става 3. овог члана, заложну изјаву, односно уговор, 

потписује Градоначелник или лице које он овласти. 

 

Улагање непокретности у капитал јавног предузећа и друштава 

капитала 
 

              Члан 17. 

 

    Непокретности у јавној својини Града могу се улагати у капитал јавног 

предузећа и друштава капитала у складу са законом. 

                Образложену иницијативу за улагање непокретности у јавној својини 

Града у капитал јавног предузећа и друштава капитала подноси Градоначелник 

органу градске управе надлежном за имовинско - правне послове. 

    Орган градске управе надлежан за имовинско - правне послове израђује 

нацрт одлуке о улагању непокретности у јавној својини Града у капитал јавног 
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предузећа и друштава капитала и доставља га Градском већу ради утврђивања 

предлога. 

Градско веће утврђује предлог одлуке и доставља га Скупштини Града ради 

доношења. 

                                                     

Давање у закуп пословног простора и других непокретности у јавној 

својини Града  

 

                                              Члан 18. 

 

Град може давати у закуп непокретности на којима има право својине у 

складу са законом којим се уређује јавна својина и по поступцима ближе уређеним 

подзаконским прописима којима се уређују услови и поступци прибављања и 

отуђења непокретности и давања у закуп ствари у јавној својини.  

О давању у закуп непокретности у својини Града одлучује орган одређен 

Статутом града Чачка. 

Поступак, начин и услови давања у закуп пословног простора у јавној 

својини Града уређују се посебном одлуком.  

Поступак, начин и услови располагања стамбеним зградама и становима у 

јавној својини Града уређују се посебном одлуком.  

                                                  

Сагласност за давање у закуп непокретности  

 

                                                         Члан 19. 

  

Носилац права коришћења на непокретности на којима Град има право јавне 

својине, који намерава да ову непокретност изда у закуп, дужан је да за издавање 

непокретности прибави сагласност надлежног органа одређеног Статутом града 

Чачка. 

Лице наведено у ставу 1. овог члана покреће поступак за прибављање 

наведене сагласности подношењем захтева органу градске управе надлежном за 

имовинско - правне послове. 

Орган градске управе надлежан за имовинско - правне послове утврђује 

основаност поднетог захтева и припрема нацрт одговарајућег решења које доноси 

надлежни орган.  

 

Извођење радова на одржавању непокретности  
 

                                                      Члан 20.  

 

Градско веће града Чачка доноси одлуку о извођењу радова на 

реконструкцији непокретности у својини Града.  

Уколико је град Чачак сувласник на непокретности из става 1. овог члана, 

одлуком о извођењу радова одређују се услови под којима град Чачак учествује у 

финансирању извођења радова и даје сагласност на нацрт уговора о заједничком 

финансирању радова који закључују град Чачак и остали сувласници 

непокретности.  
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Градоначелник подноси надлежном органу захтев за издавање решења о 

одобрењу извођења грађевинских радова на реконструкцији непокретности, на 

основу одлуке Градског већа. Захтев за издавање решења о одобрењу извођења 

радова са потребним доказима припрема орган градске управе надлежан за послове 

инвестиција града. 

Носилац права коришћења на непокретности у јавној својини Града може 

изводити радове на адаптацији, санацији, инвестиционом или текућем одржавању 

непокретности на основу одлуке надлежног органа носиоца права коришћења, без 

посебне одлуке надлежног органа Града. 

Градско веће може, у случају доношења одлуке из става 1. овог члана, 

овластити корисника постојеће непокретности да обавља инвеститорска права у име 

и за рачун Града, у поступку одржавања непокретности коју користи. 

Одлуком о оснивању јавног предузећа може се овластити јавно предузеће да 

обавља инвеститорска права у име и за рачун Града у свим или појединим 

поступцима одржавања непокретности којима управља или које користи. 

 

Пренос инвеститорских права   

 
 Члан 21. 

 

Скупштина града Чачка може, приликом доношења одлуке о прибављању 

јавне својине Града изградњом објекта, да одлуком овласти корисника или 

управљача непокретности или месну заједницу, установу, јавну агенцију или јавно 

предузеће чији је оснивач, да обавља инвеститорска права у име и за рачун Града у 

поступку изградње објекта који се прибавља у јавну својину Града.  

 

Откуп стана 

 
                                                     Члан 22.  

 

Градоначелник, односно лице које овласти, закључује уговоре о откупу стана 

на коме је Град носилац права јавне својине, у складу са одредбама посебног закона.  

 

Сагласности у поступку одлучивања стамбених заједница 

 

                                                      Члан 23. 

  

 Градско веће града Чачка даје одговарајуће сагласности у поступцима 

формирања и рада стамбених заједница у стамбеним зградама у којима је Град 

носилац права јавне својине или има право јавне својине на посебним деловима 

зграде, у складу са одредбама посебног закона. 

 

Одлучивање о праву прече куповине непокретности 

 

 Члан 24. 

 

Лице које намерава да отуђи непокретност или део непокретности на којој 

Град има право прече куповине према важећим прописима, дужно је да поднесе 
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понуду органу градске управе надлежном за имовинско - правне послове којом 

Граду нуди на продају предметну непокретност. Понуда садржи податке о 

непокретности наведене из катастра непокретности и цену по којој се непокретност 

нуди.  

Надлежни орган управе израђује предлог одлуке о понуди и доставља га 

Градском већу, ради одлучивања. 

Градско веће доноси одлуку да се понуда прихвати или да се понуда не 

прихвати. 

 

Прибављање мишљења Градског правобранилашта о прибављању и 

располагању непокретним стварима 

 

             Члан 25. 

 

 Уговори о прибављању и располагању непокретности у јавној својини Града 

закључују се по претходно прибављеном мишљењу Градског правобранилаштва. 

             Градско правобранилаштво је дужно да мишљење из става 1. овог члана да у 

року од 30 дана од дана пријема захтева за давање мишљења. 

 

               III . ПОКРЕТНE СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА 

 

  Располагање покретним стварима у јавној својини Града  

 

                                                       Члан 26. 

  

  О располагању покретним стварима у јавној својини Града, одлучује 

Градско веће града Чачка. 

  Орган градске управе надлежан за имовинско - правне послове спроводи 

поступак прибављања односно располагања покретним стварима у јавној својини 

Града у складу са законом, уредбом и овом одлуком и после спроведеног поступка 

припрема предлог акта о прибављању, односно отуђењу који доноси Градско веће.  

  

   Отуђење покретних ствари 

 

          Члан 27. 

 

    Покретне ствари се отуђују из јавне својине по правилу у поступку јавног 

оглашавања, односно прикупљањем писаних понуда на начин којим се обезбеђује 

интерес органа Града. 

                Изузетно, покретне ствари могу се отуђити из јавне својине Града 

непосредном погодбом, уколико нису отуђене у првом покушају продаје у поступку 

јавног оглашавања, односно прикупљања писаних понуда. 

                У поступку отуђења непосредном погодбом, купопродајна цена ствари из 

става 2. овог члана, не може бити мања од најниже, односно почетне цене утврђене 

у поступку јавног оглашавања, односно прикупљања писаних понуда. 

                 Изузетно од става 3. овог члана, отуђење покретних ствари из јавне 

својине Града може се вршити и испод тржишне цене, односно без накнаде, ако 

постоји интерес за таквим располагањем, као што је отклањање последица 
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елементарних непогода и у другим случајевима утврђеним законом или актом 

Владе. 

      Градско веће града Чачка може одлучити да се расходују покретне ствари 

које није могуће отуђити на начин прописан ставовима 1, 2, 3. и 4. овог члана и као 

такве отуђе из јавне својине Града. 

 

                                                    Члан 28. 

 

       Решење о покретању поступка отуђења покретних ствари из јавне 

својине Града, у поступку јавног оглашавања, односно прикупљања писаних 

понуда, доноси Градско веће града Чачка. 

       Градско веће, истовремено са доношењем одлуке о покретању поступка 

из става 1. овог члана, образује и именује Комисију за отуђење покретних ствари из 

јавне својине Града. 

                   Предлог одлуке о покретању поступка за отуђење покретних ствари из 

јавне својине Града израђује орган градске управе надлежан за имовинско - правне 

послове, на основу образложене иницијативе Градоначелника и доставља га 

Градском већу. 

       Уз предлог одлуке из става 3. овог члана, орган градске управе надлежан 

за имовинско - правне послове доставља Градском већу и текст јавног огласа, осим 

у случају отуђења покретних ствари из јавне својине Града непосредном погодбом. 

 

                                                   Члан 29. 

 

        Комисија из члана 28. став 2. ове одлуке има председника, заменика 

председника, два члана и њихове заменике. 

                   Актом о образовању и именовању Комисије уређују се послови и задаци 

Комисије. 

                   Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља орган 

градске управе надлежан за имовинско - правне послове. 

 

                                                             Члан 30. 

 

        Комисија из члана 28. став 2. ове одлуке доставља органу градске управе 

надлежном за имовинско - правне послове записник о свом раду и образложен 

предлог за отуђење покретних ствари из јавне својине Града. 

                   Орган градске управе надлежан за имовинско - правне послове доставља 

Градском већу предлог одлуке о отуђењу покретних ствари из јавне својине Града и 

текст уговора о отуђењу покретних ствари из јавне својине Града, ради доношења. 

 

       Давање покретних ствари у закуп  
                        

                                                     Члан 31. 

 

                  На закуп покретних ствари у јавној својини Града сходно се примењују 

одредбе закона и подзаконских аката, као и ове одлуке, које се односе на давање у 

закуп непокретности. 
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  Пренос права јавне својине Града на покретним стварима на другог 

носиоца јавне својине, укључујући и размену 

 

                                                      Члан 32. 

 

              Покретне ствари у јавној својини Града могу се пренети на другог носиоца 

јавне својине, са накнадом или без накнаде, укључујући и размену, у складу са 

Законом. 

              Одлуку о преносу права јавне својине Града на покретним стварима на 

другог носиоца јавне својине, укључујући и размену, доноси Градско веће града 

Чачка. 

  Предлог одлуке из става 2. овог члана и текст уговора о преносу права јавне 

својине Града на покретним стварима на другог носиоца јавне својине, сачињава 

орган градске управе надлежан за имовинско - правне послове и доставља га 

Градском већу. 

  Уговор из става 3. овог члана закључује Градоначелник или лице које он 

овласти. 

             Уговором из става 4. овог члана, ближе се уређују међусобни односи.  

  

    Давање покретних ствари на коришћење 
 

     Члан 33. 

 

     Покретне ствари у јавној својини Града, могу се дати на коришћење 

директним и индиректним корисницима буџетских средстава Републике Србије и 

Града, јавним предузећима и установама чији је оснивач Град Чачак, у сврху 

обављања њихове делатности, ако нису неопходне за обављање послова органа 

Града. 

                Одлуку о давању покретних ствари у јавној својини Града на коришћење 

доноси Градско веће. 

                Предлог одлуке из става 2. овог члана и текст уговора о давању покретних 

ствари у јавној својини Града на коришћење израђује орган градске управе 

надлежан за имовинско - правне послове и доставља га Градском већу. 

                Уговор из става 3. овог члана закључује Градоначелник или лице које он 

овласти. 

                Уговором из става 3. овог члана, ближе се уређују међусобни односи.                                                                

 

     Улагање покретних ствари у капитал и давање у залогу 

 

              Члан 34. 

 

     Покретне ствари у јавној својини Града могу се улагати у капитал и 

залагати у складу са законом. 

                 Одлуку о улагању покретних ствари у капитал и залагању покретних 

ствари у јавној својини Града, доноси Градско веће града Чачка. 

     Одлуку о залагању покретних ствари у јавној својини Града, доноси 

Градоначелник. 
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     Предлог одлуке из става 2. и 3. овог члана и текст уговора о улагању 

покретних ствари у капитал, односно залагању покретних ствари у јавној својини 

Града, сачињава орган градске управе надлежан за имовинско - правне послове и 

доставља га Градском већу, односно Градоначелнику. 

     Уговор из става 4. овог члана закључује Градоначелник или лице које он 

овласти. 

                Уговором из става 4. овог члана, ближе се уређују међусобни односи. 

 

            Давање и примање поклона  

                                                      Члан 35.  

 

Представници Града могу давати протоколарне пригодне поклоне домаћим и 

страним лицима, као покретне ствари мање вредности, којима се на прикладан 

начин презентује Град.  

 

                                                      Члан 36.  

 

Поклони које представници Града добију у вршењу послова представљања 

Града у међународној сарадњи постају јавна својина Града.  

Изузетно од става 1. овог члана представници Града могу стећи својину на 

пригодном поклону мање вредности, који не може бити у новцу, а који се даје за 

успомену или у знак међународне сарадње или солидарности.  

Под пригодним поклоном мање вредности, у смислу ове Одлуке, 

подразумева се поклон чија вредност не прелази износ утврђен законом којим се 

уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција.  

 

                                                      Члан 37.  

 

Са поклонима из члана 36. став 1. ове одлуке поступа се на начин прописан 

подзаконским актом којим је прописано поступање са поклонима који остају у 

јавној својини. 

О чувању поклона из члана 36. став 1. ове одлуке стара се кабинет 

Градоначелника, а о њиховом коришћењу одлучује Градоначелник, у складу са 

подзаконским прописом.  

 

IV.ПРИБАВЉАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ ДРУГИМ ИМОВИНСКИМ 

ПРАВИМА У ВЕЗИ СА КОЈИМА ГРАД ЧАЧАК ИМА ОДГОВАРАЈУЋА 

ПРАВА 
 

                                                      Члан 38. 

 

О прибављању и располагању другим имовинским правима у вези са којима 

Град има одговарајућа права одлучује Градско веће града Чачка, сходном применом 

одредби ове одлуке које се односе на прибављање и располагање непокретним 

стварима у јавној својини Града. 

Прибављање и располагање другим имовинским правима у вези са којима 

Град има одговарајућа права, у смислу ове одлуке, врши се у складу са законом 
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којим се уређује јавна својина и по поступцима ближе уређеним подзаконским 

прописима којима се уређују услови и поступци прибављања и отуђења 

непокретности и давања у закуп ствари у јавној својини.  

 

 V.КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ СТВАРИМА 

 

                                                       Члан 39. 

 

 Носиоци права коришћења и корисници управљају стварима у јавној својини 

Града које користе. 

Управљање стварима у јавној својини, у смислу става 1. овог члана, јесте 

њихово одржавање, обнављање и унапређивање, као и извршавање законских и 

других обавеза у вези са тим стварима, ако за одређени случај права коришћења, 

односно коришћења, законом, подзаконским актом или овом одлуком није нешто 

друго прописано.  

Орган градске управе надлежан за опште и заједничке послове управља 

стварима у јавној својини Града које користе органи Града у складу са одлуком 

којом су прописана надлежности градске управе. 

У случају престанка права коришћења носиоца права коришћења на ствари у 

јавној својини Града, орган градске управе надлежан за опште и заједничке послове 

преузима управљање тим стварима. 

У случају престанка постојања правног лица чији је оснивач Град и преласка 

права својине на стварима на Град, орган градске управе надлежан за опште и 

заједничке послове преузима државину на стварима, а орган градске управе 

надлежан за вођење евиденцију о преузетим стварима уноси ствари у евиденцију 

коју води. 

 

                                               Члан 40. 

 

Органи Града дужни су да ствари у својини Града користе на начин којим се 

обезбеђује ефикасно вршење њихових права и дужности, као и рационално 

коришћење и очување тих ствари.  

Службеник који руководи органом Града, односно друго овлашћено лице, 

стара се о законитости и одговоран је за законито коришћење и управљање 

стварима у јавној својини које користи орган.  

Запослени у органима Града одговорни су за савесно и наменско коришћење 

ствари у својини Града које користе у обављању послова.  

 

VI.ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ГРАДА  

 
                                                      Члан 41.  

 

Орган градске управе надлежан за послове финансија води евиденцију, у 

складу са законом, о стању, вредности и кретању средстава у јавној својини Града 

које користе органи и организације Града.  

 Jединствена евиденција из става 1. овог члана ствари у јавној својини Града 

које користе сви директни корисници буџета Града води се при органу градске 
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управе надлежном за финансије. Све промене у Главној књизи трезора на 

нефинансијској имовини и капиталу евидентирају се код директног корисника 

органа градске управе надлежног за финансије.  

Јединствену евиденцију непокретности у јавној својини Града, у складу са 

уредбом Владе Републике Србије, води орган градске управе надлежан за 

имовинско - правне послове.  

Орган градске управе надлежан за имовинско - правне послове дужан је да 

јединствену евиденцију непокретности у јавној својини Града достави органу 

градске управе надлежном за послове финансија. 

 

VII. ВРШЕЊЕ НАДЗОРА  

 

                                                      Члан 42. 

  

Надзор над применом одредаба ове одлуке, врши Служба за буџетску 

инспекцију града Чачка и Служба за интерну ревизију корисника буџетских 

средстава града Чачка.  

У вршењу надзора службе из става 1. овог члана имају право непосредног 

увида у евиденцију и документацију о прибављању, коришћењу, управљању и 

располагању стварима у јавној својини.  

Органи и други корисници средстава у јавној својини Града код којих се 

врши надзор дужни су да службама из става 1. овог члана омогуће увид у 

евиденцију и документацију о прибављању, коришћењу, управљању и располагању 

стварима у јавној својини Града, као и да им дају потребна објашњења и пруже 

помоћ у вршењу надзора.  

 

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 
 Члан 43. 

 

Град Чачак ће пренети право коришћења на становима и стамбеним зградама 

у јавној својини Града на којима не постоји право коришћења других лица на 

Градску стамбену агенцију, у року од три године од ступања на снагу ове одлуке.  

ЈП „Градац“ Чачак ће предати државину Граду на свим становима, 

стамбеним зградама и пословном простору који не служи обављању редовне 

делатности предузећа, на којима ЈП „Градац“ Чачак није носилац права коришћења 

а својина је Града, са потребним исправама о прибављању наведених непокретности 

у јавну својину Града, у року од годину дана од дана ступања на снагу ове одлуке.  

 

                                                     Члан 44.  

 

На све што није прописано овом одлуком, непосредно ће се примењивати 

одредбе закона и подзаконских прописа који уређују јавну својину.  

 

                                                     Члан 45.  

 

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

листу града Чачка".  
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СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

   Број:_______________________ 

     ___________________________ 

 

                                                                                   П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                       СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

                                                                                  Игор Трифуновић 
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OBPA3JIOx(EIbE

llparuu ocHoB 3a .4oHorlerre O4nyre o rrpIz6ar'roat+y, paclonararby r4

yrpaBJbarry crBaplrMa y januoj cnojuun rpaAa I{aqxa (,,Cnyx6eru4 Jrlrcr rpaAa rla.rKao'

6poj 8/17) cy qnaH 27. cras 10. u 11. *r 49. cras 3. 3axosa o jannoj cnojuura xojrua je
rporzcaHo 4a o npz6aBJbarLy crBapr{ r pacronararby crBapuMa y cnojraHz je4r,rnuqe
JIoKaJIHe caMoyrlpaBe o4nyuyje opraH je4unuqe JroKiurHe caMoyrrpaBe o4peleu y cKnaAy
ca 3aKoHoM vt craryroM je4unlrqe JroKirJrHe caMoylpaBe, la je4rauuqa JroKaJrHe

caMoyrlpaBe Moxe oAnyKoM 6rrExe ype1lilrv Hatrr4H, ycnoBe 14 rrocrynaK upz6anrarra,
paclonararba kr ynpaBlbarua crBapr4Ma y rrenoj cnojunz, Harrr{H, ycnoBe r4 rrocryrraK
npN6anrsar+,a, pacrloJlararba rr yIIpaBJbarIa Apyrr{M r.rMoBr4HcKr4M rrpaBzMa y Be3r{ ca
r<ojrarr,ra fpa4 zrua o4ronapajyha npaBa, Kao r4 Aa he ce Kopr4rrrherre, olpxaBarbe 14

yrpaBJbarbe crBapl{Ma y janHoj cnojuuu xoje Kopr.rcre opraHlr je4rannqe JroKu}JrHe

caMoyrlpaBe 6mrNe ypeAr{Tr4 nponracoM HaAnexHor opraHa je4uurEqe JroKaJrHe

caMynpaBe.
Ilpra6anrar+,e, pacroJlararLe u ropuurheme crBapra y jasuoj cnojranra y

uajnehoj Meplr je nponucano 3axonon o jannoj cnojuura (>Cnyx6eHr{ rrracHr4x PC< 6poj
721II,88/13, l05ll4, 104116 - Ap. 3aKoH, 108116 u ll3ll7), Kao r4 noA3aKoHcKr4M arrrrM
AoHerI4M Ha ocHoBy oBor 3aKoHa r,I To Ype46olr o ycnoBr4Ma npu6anrsarua u orylerra
HerlorperHocrl4 HeIrocpeAHoM noro46ola kr AaBar+,a y 3aKyn crBapr,r y januoj cnojuuu,
oAHocHo uplE6aeran a I4 ycrytlarba r4cKopraruhaearba Apyrnx r4MoBrrHcKr.rx fipaBa, Kao r,r

rlocryrlqllMa januor HaAMerarLa u ilpurKyrrJbarba rrr4cMeHr.rx [oHyAa (,,Cnyx6eHr,r rJracHr,rK

PC" 6poj 16/18) u Ypeg6ona o o4pelLIBarLy orpeMe nehe npegHocrr,r z yrnplunarry
c.:ryuajena t,t ycnoBa uo4 xojunra ce rroKperHe crBap[ us janue cnojzHe uory orylvtBaryt
HerlocpeAHotu uoro46olr (,,Cryx6esu rnacHzr< PCo' 6poj 53112). HaalexHocr opraHa
rpal'a rlaqra 3a [ocryrlarLe y HaBeAeHI{M nocrynrlr4Ma rrpofir4caua je Craryrolr rpaAa
r{a.rKa (>CnyN6eHr.r rrr4cr rpaAa r{aqra< 312008, 812013,2212013, l5l20l5 w 2612016).

Karo HaBeAeHI4M rrporrucl4M a unje y [orrryHocrr4 perynrzcauo upu6aBJbarbe,
pac[onararr,e LI Kopl{mherre crBapr{ y janHoj cnojznu rpa1arlauxa, To ce oAnyKoM 6maxe
upouucyje Ha!II4H, ycnoBlr I4 [ocrynarbe HaAnexHHx opraHa npr4nr4Kou rpu6anlbarba)
pac[ on ararf, a, ylpaBJbarLa, oAH ocH o Kopuruherra H aBeAeHr{x crB apr4.

Haqpr O4nyxe o6janreu je ua I4HrepHer crpaHr4rlra rpaAa r{aqxa y repr4oAy
ot 02.04.2018.r. ao 10.04.2018.r. I,I AocraBrben ure$onzua o46opHr{qKr4x rpyra y
Cryururnuv tpa4a r{aqra ca rro3r4BoM Aa y r,rcroM poKy AocraBe rrpeAnore, Mr{rrrJberra 14

cyrecrrzje. Y uane4enoM poKy uraje 6uno npunre46u Ha Harlpr O4nyre.

Y Yavxy, 26.04.2018.r.
ABE
rpaBHr.rK


