
Peny6.nuna Cp6uja
IPAA qAqAK
Ipagcrco nehe
Epoj: 06-4412019-III
9. alpwr 2019. ro.quHe
IIAI{AK

CKyTIIIITT4HA IPAAA qAqKA

Ha ocHoBy rllraHa 46. 3axona o nora-nnoj caMoyrrpaBr.r (,,Cl.macnzx PC"
6p.12912007, 8312014 - rp. 3aKos, 10112016 - Ap. 3aKoH tr 47l20lg) v qraHa l2I. Craryra
rpaAa r{aqxa (,,Cl.nucr rpa,qa rlaqKa" 6p. 312008, 8120!3, 22/2013, l5l2}l5, 2612016 vr
tU20r8),

fpa4cxo eehe rpa4a r{auxa, Ha ceAHrrur4 o4pNanoj 9. arrpvrra20lg. roA}rHe, yrBpAr4no
je

IPEAJIOT PEIIIEBA
O AABAIbY HA KOPI,IIIIhEIbE OEJEKTA Y JABHOJ CBOJI4HII IPAAAqAqKA YCTAHOBTI3A AHEBHTI EOPABAK AEUE, MJIAAI{X }I OAPACJIIIX

cA CMETIbAMA y PA3BOJy,,3PAqAK" TIAIIAK I4IIIKOJII,I3A OCHOBHO lI
cpEAIbE OBPA3OBAIbE ,,1. HOBEMEAP., qATIAK

na flpeAnaxe Cryuumunu [aAoHece

PEruEBE
o AABABy HA KOPI4IIThEIbE OEJEKTA y JABHOJ CBOJT4HI,I rpAAA qAqKA

YCTAHOBI,I 3A AHEBHI,I EOPABAK AEIIE, MJIAAI,IX TI OAPACJII,IX CA
CMETIbAMA Y PA3BOJY ,,3PAqAK" qAqAK I4 IIIKOJIII3A OCHOBHO I4

cpEAIbE OBPA3OBAEE ,,1. HOBEMBAP,. qAqAK

y reKcry xoja je AocraBJreH o46opuuqrMa 3a ceAHr.,rqy Crylurruue.

I'Iseecrurau Ha ceAHrIqu Cx5mrruaHe je Beura flrvrrarpuh, HaqeJrHraK fpa4cre ynpaBe
:a yp6anusau.



Peny6rura Cp6uja
IPAI IIAIIAK
Ipagcra yrpaBa ra yp6anu:aur
OAcer 3a I4MoBI4HcKo rIpaBHe rIocJIoBe

Epoj : 463-3 012019-IY -2-07
04.04.2019. roAI{He
r{aqax

TPAACKO BEhE IPAAA r{ArrKA

IIATIAK

IIPEIMET: ,{ocrana Haupra perue6a o AaBaIby Ha rcopaurherre o6jerra
y jarnoj caojnuu rpaAa 9aqr<a

Y npulory aKra AocraBtraMo BaM Harlpr peuerba o AaBarLy ua ropnurherre

o6jerra o3HaKe 3 ua r.n.6p.394811 KO r{auar, roju je y jaenoj ceojuHu rpaAa 9aqrca

YcraHoeu 3a AHeBHr4 6opanar Aerle, MnaALrx r4 oApacnux ca cMerlLaMa y pa:nojy 3pauar
t{aqar u llkolu 3a ocHoBHo r.r cpeArre o6pasonarre 1.HoseN,I6ap 9auarc, Ha pa3Marpalbe }I

yrnplunase rpeAnora sa Crcynuru4Hy rpaAa 9a'Ira.

KvtHAIIEJIH
Be 3a

iU,E.;



 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ("Сл.гласник РС" бр. 

72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), 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) и члана 4. став 2. Одлуке о прибављању, 

располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка („Сл.лист града 

Чачка“ бр. 14/2018),  

 Скупштина града Чачка на седници одржаној ________ 2019. године, донела је 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању на коришћење објекта у јавној својини града Чачка 

Установи за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју 

Зрачак Чачак и Школи за основно и средње образовање 1.новембар Чачак 

 

 I ДАЈЕ СЕ на коришћење сала за физичко васпитање, укупне нето површине 

1239,36m2, приземне спратности, бруто површине основе објекта 1393m2, ознаке 3 на 

к.п.бр.3948/1 КО Чачак, која је у јавној својини града Чачка, на неодређено време, без 

накнаде Установи за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у 

развоју Зрачак Чачак и Школи за основно и средње образовање 1.новембар Чачак 

(у даљем тексту Установа и Школа).  

 

II Установа и Школа имају право да објекат ближе описан тачком I овог решења 

држе, користе у складу са природом и наменом ствари, дају у закуп по претходно 

прибављеној сагласности оснивача, дају на коришћење другом носиоцу права 

коришћења по претходно прибављеној сагласности оснивача, да њиме управљају, сносе 

све трошкове одржавања и редовне употребе, као и да у складу са могућностима 

унапређују објекат и његова својства. 

 

 IV Установа и Школа су дужне да воде посебну евиденцију о вредности, стању и 

кретању непокретности која им се даје на коришћење и да податке из посебне 

евиденције на прописан начин достављају надлежном органу Града, који води 

јединствену евиденцију непокретности у јавној својини.   

 

 V На основу овог решења Градоначелник града Чачка са једне стране и директор 

Установе и директор Школе са друге стране, ће закључити уговор о давању на 

коришћење објекта ближе описаног у тачки I у року од шездесет дана од дана 

доношења овог решења, којим ће ближе регулисати међусобна права и обавезе. 

 

 VI Ово решење објавити у Службеном листу града Чачка. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: _________________ 

    ________2019. године 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                  Скупштине града Чачка  

                                                                                                 Игор Трифуновић 

 

 

 

 

 



,

O6pa3Jror(erbe

Ilpanuu ocHoB 3a AoHorrreme pemerba o AaBarby Ha Kopr.rmheme o6jerra 6maNe
orucaHor raqKoM I zspexe pemema je u.nan 27. cr.as 10. 3axona o jannoj ceojunu, .uraH 63.
craB 1. ra.rKa 19a) Cratyra rpaAa 9aqKa r.r rrJraH 4. cras 2. Ognyre o upra6anrarry,
pacronararLy u yrpaBJbarry crBapilua y januoj ceojuHra rpala tlaqxa.

tlranorvr 27. cnae. 10. 3axona o jannoj ceojnnu nponr4caHo je aa o npu6anrsamy
crBapr{ r4 pacnonararry crBapr{Ma y cnojunu je4raHnqe JroKaJrHe caMoyrrpaBe rroA ycnoBr,rMa

lpon[caHrM 3aKoHoM, o4nyryje opraH jeArannqe JroxairHe caMoyrrpaBe o4peleu y crnaAy ca
3aKoHoM r4 craryroM jegunuqe JroKilJrHe caMoyrrpaBe.

9nauou 63. cras 1. raqr<a l9a) Cruryra rpaAa 9aqKa r{ qrraHoM 4. cras 2. O4nyxe o
npra6anrsarry, pacronaramy vr ynpaBJbarby crBapr.rMa y jannoj cnojraHra rpaAa r{aqr<a

nporrr4caHo je aa Cr<ynuruua rpagLa rlaqKa o.4nyuyje o npu6aerarLy u pacronararby
HeroKperHocrr.rMa y jannoj cnojunra fpaaa.

lloeoA 3a AoHorxerbe pemema o AaBarLy Ha Kopuruherre o6jer<ra 6maxe onprcaHor
rarrKoM I u:pexe pemerba je uuuqujarzna fpaAoHarreJrur.rra rpaAa Yaqra 6poj 463-3012019-
IY -2-07 ot 29.03.201 9.roluue.

fpa4cxa yrpaBa sayp6anuzaM rpaAa r{a.{Ka rasga-na je peIrrerbe o yuorpe6uoj Ao:no.nz
6poj ROP-CAC-38182-IUP-212019 ot 28.03.2019.rosuue sa o6jerar c,rne 3a (pu:uvxo
Baclr.rrame ca rpu6raHaMa 3a norpe6e Ycranoee 3a AHeBHr.r 6opanar Aerle, MnaAHx pr

o.qpacnvx ca cMerrbaMa y pasrojy 3pauar rla.rax u Llh<ore 3a ocHoBHo rr cpeArLe o6pasoaarre
l.noeeu6ap 9aqax.

Ycranosa je ourooana Ha ocHoBy oAnyre Cxynrurzne rpara tla.rra 6p. 06-145112-l
ot 26. u 27.ile\etr1pa 20l2.roAr{He, a Lflxora Ha ocHoBy pemerba Beha yapyxeHor pa4a,
Beha lrecnux saje4uraqa u flpyrurBeHo - rroJrr.rruqror neha Cxynrurune omrrrr.rne gaqar o
ocHr{Barby cnequja,rue rrrKoJro oa 19.07.1974.ro9une, a pa3Jror 3a AaBarbe ua xopuurheme
o6jexra 6mrNe orrrcaHor raqKoM I raspere pemerLa Ycranoer u Lfkoru je uo6ormame
ycnoBa sa o6aeJ6arbe AenarHocrkrpa4lz' roje cy ocHoBaue.

Ha ourosy HaBeAeHor fpa.ucra yrpaBa za yp6aun3aM rpa,4a r{auxa, fpyua sa
LrMoBlrHcKe rrocJroBe, AocraBJEa Harlpr oBor pemerra fpa.ucxou nehy rpapLa tlaqxa na
pa3Marpar6e ra yrnpluBarbe npeAnora 3a Crynuruuy rpaAa rlaqxa.

HATIEJIHI4K
rrpaBe 3a y


