
Peuy6nuxa Cp6uja
IPAA qAqAK
fpa4crco nehe
Epoj: 06-263/2018-III
7. uoneu6ap 2018. roAlrHe
I{AIIAK

cKytrrIITI,IHA f PAAA qAqKA

Ha ocHoBy q,rraHa 46. 3axona o :roxa-uuoj caMoynpaBrr (,,Cn.rnacuvx PC"
6p.12912007, 8312014 - Ap. 3aKo:n, l0l12016 - [p.3aKoH u 4712018) vr qraHa l2l. Craryra
rpaAa 9aqxa (,,C:r.nracr rpaAa r{aqKa" 6p.312008, Bl20l3, 2212013,' 15/2015, 2612016 u
1U2018),

fpa4cr<o nehe rpa4a r{aura, Ha ceAur,rqr4 oApxaHoj 7. uoreu6pa 2018. roArrHe,
yrnp4uno je

TIPEAJIOI PEIIIEItrA
O TIPEHOCY IPABA KOPI4IIIhEBA KOHTEJHEPCKE IACHE KOTJIAPHI,IIIE

CAIPAbEHE HA KfI. BP. 288I1KO TIAIIAK

na npe.qnaxe Crynur:ruHpt AaAoHece

PEIIIEtbE
o trPEHocv TIPABA KOPI4IIThETLA KOHTEJHEPCKE IACHE KOTJIAPHI4UE

CAIPAREHE HA KTI. BP. 2881I KO IIAqAK

y rexcry xoju je AocraBJbeH o46opuuqraMa 3a ceAHr{rly Cxyururune.

klssecrurall Ha ceAHI4qu Crynmruue je Becna [uzrprah, HaqeJrHrrx lpa4cxe ynpaBe
sa yp6anzsana.

ffi:i,tE*h
IIPEAC

fPA[CKt



Peuy6rurxa Cp6uja
IPAI IIATIAK
fpa4cxa ynpaBa sa lp6anusa"u
OAcer 3a r,rMoBr,rHcKo rrpaBHe rrocnoBe
Epoj: 463- 1 9ll8-IY -2-07
26.10.2018. roAraHe
I{AqAK
MU/MU

5 0 r0 2018%
rPAI qAqAK

TPAACKA ynPABA
"ll'tCAPHI4UA tlAqAf

IPAACKOM BEhv IPAIA IIAIIKA

y flpIanory aKTa AocraBJbirMo BilM Harlpr perxerba o AaBarby Ha xopumherre
ronrejuepcKe racHe KorJrapHrrrle carpalene Ha K.rr. 6p.28811 KO r{a.{ax, Ha pa3MarparLe u
yrnpfunarre rpeAnora aa Cxyumu.rHy rpaAa.

yrrpaBe sa yp6anu:anr
h, gntS/npaBHr{K



На основу члана 4. став 2. Одлуке о прибављању, располагању и управљању 

стварима у јавној својини града Чачка („Сл.лист града Чачка“ бр. 14/2018) и члана 63. 

став 1. тачка 19а) Статута града Чачка („Сл. лист Града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 

22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018)  

Скупштина града Чачка на седници одржаној дана ___________ 2018. године, 

донела је  

  

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању на коришћење контејнерске гасне котларнице 

саграђене на к.п. бр. 288/1 КО Чачак 

 

   I   
 

ДАЈЕ СЕ контејнерска гасна котларница „Просвета“, приземне спратности 

укупне нето површине објекта 14,60 м2, укупне бруто површине 17,00 м2, ознаке број 4 

на к.п. бр. 288/1 КО Чачак, са прикључком на водоводну и електроенергетску мрежу 

JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU ZA GREJANJE ČAČAK ČAČAK на 

коришћење. 

 

                                                             II 
 

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆЕ ZA GREJANJE ČAČAK ČAČAK има право 

да непокретност држи и да је користи у складу са природом и наменом ствари, да њоме 

управља у складу са Законом и другим актима и да даје у закуп по претходно 

прибављеној сагласности оснивача. 

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆЕ ZA GREJANJE ČAČAK ČAČAK се 

обавезује да подмирује настале комуналне трошкове који проистичу из коришћења 

(вода, струја, гас и др.) као и трошкове текућег одржавања.  

  

      III  

 

 На основу овог решења Градоначелник града Чачка закључиће уговор о давању 

на коришћење непокретности  ближе описане у  тачки  I решења, у року од шездесет 

дана од дана доношења овог решења, по предходно прибављеном мишљењу Градског 

правобранилаштва града Чачка. 

 

      IV  

 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

      СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

    Број: _________________ 

      _______________2018. године 

 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                  Скупштине града Чачка  

                                                                                                 Игор Трифуновић 

 

                                                                                                  _____________________ 



O6pa3Jrox(erbe

fpa4 9auar noAHeo je fpagcroj yupanra sa yp1auwsaru, O4ceKy 3a rrMoBr.rHcxo

rrpaBHe rrocJroBe nnwlujaruBy 3a AaBa[be ua ropumherre ronrejHgpcKe racHe KorJrapHr,rqe

,,flpocnera", rpr,r3eMHe crrparHocrr{ yKyrrHe Hero rroBprrrr.rHe o6jerra 14,60 rv'2, yrynHe
6pyro rroBprrrr,rHe 17,00 rvr2, o3HaKe 6p. 4 wa r.n. 6p. 28811 KO r{a.{ax, ca rpr,rKJbfrr(oM Ha

BoAoBoAHy r.r_ enjxrpo:Heprercxy Mpexy JA\INOM KOMUNALNOM PREDUZECU ZA
GREJANJE CACAK CACAK.

Ys ranuqujarnny je nprrnoxena yuorpe6ua no3Bona 6poj ROP-CAC-5687-IUP-5/2018
o102.03.2018. rolune r4 yroBop o lr3paArl TexHrrrrre AoKyMeHTauuje u na6asxe r,r MoHTaxe
racHe nonrejnepcr<e KorJrapHr,rqe, ro cprcreMy ,,KJbyq y pyre" 6p.404-ll3-20l6-l[ oA
19.ll.2016.roAraHe.

Hl. 12. Olnyrce o npu6anmarby, pacronaramy r{ yrpaBJbarry crBapr{Ma y jamroj
cnojraura rpaAa 9aqKa y cr. 1 npe4nrafa Aa o6pasnoxeHy ranraqnjaruny 3a AaBaIbe
HerroKperHocrr.r y jannoj cnojuuu fpaga ua xopr.ruherbe noAHocr.r rpaAoHatrerrHr4K opraHy
rpaAcxe yrrpaBe Ha.qnexHoM 3a r.rMoBHHcKo-npaBHe [ocJroBe, cr. 2 Aa opraH rpaAcKe ynpaBe
HaAJrexaH 3a raMoBr.rHcro-rrpaBHe nocJroBe uzpa\yje Harlpr oAnyKe o AaBarLy HerroKperHocrr,r
y jannoj cnojnHra fpa4a Ha xopuurherbe u AocraBJba ra fpaAcnona nehy paAH yrBptlunarua
npeAnora, cr. 3. 4a fpa4cno sehe yrnplyje rpeAnor oAnyKe r,r AocraBJba ra Crynrrrrr4Hr,r
fpaga pa.4r{ AoHorrrerba, a c't. 4. 4a fpa4onarreJrHr.rK Ha ocHoBy oAnyxe r.r3 craBa 3. osor
rrJraHa, sarryuyje yroBop o AaBarby HerroKperHocru y jaenoj cnojuuu fpaaa na xopraurherre.

Ha ocnoey HaBeAeHor fpancna ylpaBa :a yp6anr3aM rpaAa 9a.rxa, OAcex ga

r4MoBr.rHcxo npaBHe frocJroBe, AocraBJba n?rIFT oBor perxema fpa4cxour nehy fpaAa rlaqxa Ha

purMarparbe u yrnpfuBarbe rrpeAJrora rr ,uocraBJbarbe r.rcror Cxynumruu rpa1a ga.ma.
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HAIIEJIHI{K
:a yp6auu3aM rpaAa rlaqxa


