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 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, 
број 72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016-др. закон, 108/2016 и 113/2017),  
члана 4. став 2. и члана 11. став 1. Одлуке о прибављању, располагању и 
управљању стварима у јавној својини града Чачка („Сл. лист града Чачка“, број 
14/2018), члана 63. став 1. тачка 19и. Статута града Чачка („Сл. лист града 
Чачка“, број  3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018) 
 Скупштина града Чачка на седници одржаној ______________________, 
донела је  
 
 

РЕШЕЊЕ 
о давању  МЗ Трнава на коришћење 

зграде изграђене на к.п. бр. 868 К.О. Трнава 
 
I 

 ДАЈЕ СЕ  месној заједници Трнава на коришћење зграда у јавној 
својини града Чачка, означена бројем 1 у листу непокретности број 1013 К.О. 
Трнава,  изграђена на к.п. бр. 868  К.О. Трнава, укупне бруто површине 99 м2. 
 

II 
 Месна заједница Трнава има право да непокретност наведену у тачки I 
овог решења држи и користи у складу са својом природом и наменом, као и да 
управља истом, све у складу са важећим прописима, да је даје у закуп по 
претходно прибављеној сагласности града Чачка. 
 Месна заједница Трнава нема својинска овлашћења на предметној 
непокретности, односно нема право отуђења, укључујући и размену, преноса 
права коришћења, заснивања хипотеке, улагања у капитал. 
 

III 
На основу овог решења Градоначелник града Чачка закључиће уговор о 

давању на коришћење непокретности из тачке I овог решења месној заједници 
Трнава, којим ће се ближе уредити правни односи између града Чачка и месне 
заједнице Трнава. 

Након закључивања уговора месна заједница Трнава извршиће упис 
права коришћења на непокретности ближе описаној у тачки I овог решења у 
јавну књигу о непокретностима и правима на њима. 

  
IV 

 Ово решење  биће објављено у „Службеном листу града Чачка“. 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 
_________________________ 
_________________________ 

 
 

                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
                                                                            СКУПШТИНЕ ГРАДА  ЧАЧКА 
                                                                                      Игор Трифуновић 

_________________________________ 



 

 

          
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Правни основ за доношење решења о давању месној заједници Трнава 
на коришћење зграде у јавној својини града Чачка, означене бројем 1, уписане 
у лист непокретности број 1013 К.О. Трнава, изграђене на к.п. бр. 868 К.О. 
Трнава, укупне бруто површине 99м2,  садржан је у члану 27. став 10. Закона о 
јавној својини („Сл. гласник РС“, број 72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016-др. 
закон, 108/2016 и 113/2017), члану 4. став 2. и члану 11. став 1. Одлуке о 
прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка 
(„Сл. лист града Чачка“, број 14/2018), члану 63. став 1. тачка 19и. Статута 
града Чачка („Сл. лист града Чачка“, број  3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015, 
26/2016 и 11/2018),. 

Чланом 27. став 10. Закона о јавној својини, прописано је 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 
самоупрве. 
 Чланом 4. став 2. Одлуке о прибављању, располагању и управљању 
стварима у јавној својини града Чачка, прописано је да 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. 
 Чланом 11. став 1. Одлуке о прибављању, располагању и управљању 
стварима у јавној својини града Чачка прописано је да град Чачак може давати 
на коришћење непокретности у јавној својини Града, под условима и на начин 
прописан законом и подзаконским актом. 

Чланом 63. став 1. тачка 19и. Статута града Чачка прописано је да 
Скупштина града у складу са законом одлучује о преносу права коришћења на 
непокретностима у јавној својини месним заједницама, установама, агенцијама 
и другим организацијама чији је оснивач град и на којима има право јавне 
својине.  
 Поступак доношења овог решења покренут је иницијативом 
Градоначелника града Чачка, број  361-13/2018-II од 26.09.2018. године, у којој 
се наводи да је предметна пословна зграда укупне површине 99м2 и да се 
састоји од два дела, и то један део је у површини од 74м2, а други део  је у 
површини од 25м2. Поступак доношења решења је у складу са чланом 12. став 
1. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини 
града Чачка, који прописује да Градоначелник града Чачка подноси органу 
Градске управе надлежном за  имовинско – правне послове образложену 
иницијативу за давање непокретности у јавној својини Града на коришћење, а 
став 2.  исте одлуке прописује да орган градске управе  надлежан за имовинско 
– правне послове израђује нацрт одлуке о давању непокретности у  јавној 



cBojhHil l-pa4a Ha Kopt4trlherue il AocraB.rba ra l-pa4cxou eehy paflil yrepfiueaua
npeAnora.

flpegnoxeHuM peruerueHa gaje ce uecHoj sajegnraqra Tpnaea Ha Kopt4tuhese
3rparqa y jaanoj ceojuHn rparqa Llavra, o3HaqeHa 6pojeu 1 y nuay HenoKperHocrt4
6poj 1013 K.O. TpHaaa, nsrpafiena Ha K.n.6p.868 K.O. TpnaBa, yKynHe 6pyro
noBpr.uuHe 99 u2.
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