
Peny6ruxa Cpluja
rPAA qAqAK
Ipagcrco nehe
Bpoj: 06-15212019-lII
18. orro6ap 2019. roAHHe
I{AqAK

CKYTIIIITIIHA TPMA TIAIIKA

Ha ocHoBy rIJIaHa 46. 3axona o .nora-nnoj caMoyrrpaBr,r (,,Cl.ruaurur PC"
6p.129D0A7,\3DAru - Ap. 3aros, 10112016 - Ap. 3aKoH u 4712018) lr .lrna*a 84. Crar:yra
ra,aila r{aqra (,,Cn.lncr lpaAa rlaqra" 6p.612019),

Ipa,ucro eehe rpa4a r{aura, Ha ce,{Hr,rqra o4pNaHoj 18. orro6pa 2019. ro.(}rue,
yrnp4ra:ro je

IPEAJIOT PEIIIEBA
o AABAby M3 OBqAp 6ArbA HA KOPI{IIThEBE TIOCJIOBHE 3IPAAE

II3TPABEHE HA K.[I.EP. 232012 KO BPHIIAHU

ila rrpeAraxe Crymuuaur{ Aa Aonece

PEIIIEBE
o AABABy M3 OBrrAp EABA HA KOPI4IIIhEBE TIOCJIOBITE 3rpAIE

T,I TPADEHE HA K.II.EP. 232012 KO BPHIIAHTI

y reKcry xoju je AocraBJEeH og6opnrzquMa 3a ce.4Hr{rly Cxlmmrure.

tr4:eecruJTau Ha cetrHl4qu Crynurrr.rue je BecHa flr,rurpuh, HarreirnuK fpa4cxe ynpaBe
sa yp6anusau.



Peny6nrxa Cp6vja
rPM qAL{AK

l-pa4cxa ynpaBa sa yp6anraaut
O4cex 3a nMoBr4HcKo npaBHe nocnoBe
5 poj : 463- 54 120 1 I -lV -2-07
30.09.2019. rolune
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FPAACKO BETIE FPAEA LlAtlKA

flPEAMET: ,flocraea Haqpra peuerba o ]qaBa]by M3 Oeuap Earua Ha

xopuuhen e nocfloBHe 3rpaiqe raarpafiene Ha K.n. 6p.232012 K.O. Bpnvatu

Y npunory aKTa rqocraB.rbaMo BaM Haqpr pelrtetl,a o AaBaFby uecHoj
saje4nraqra Oavap Sarua Ha Kopl4tuheue nocnoBHe 3rpage y jaeHoj ceojnnu rpaAa
Llaqxa, o3HaqeHe 6pojeur 1 y nwcry HenoKperHocrlt 6poj 115 K.O. BpHvanu,
rsrpafieHe Ha K.n. 6p. 232012 K.O. BpHvaHu Ha pa3Marparbe u yrepfiuBaFbe
npegnora aa Crynr.urr4Hy.
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a
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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, 113/2017 и 
95/2018), члана 54. став 1. тачка 20. Статута града Чачка („Сл. лист града 
Чачка“, број  6/2019), члана 4. став 3. и члана 11. став 1. Одлуке о прибављању, 
располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка („Сл. лист 
града Чачка“, број 14/2018 и 8/2019),  
 Скупштина града Чачка на седници одржаној ______________________, 
донела је  

РЕШЕЊЕ 
о давању  МЗ Овчар Бања на коришћење 

пословне зграде изграђене на к.п. бр. 2320/2 К.О. Врнчани 
 

 I. ДАЈЕ СЕ  месној заједници Овчар Бања на коришћење пословна 
зграда у јавној својини града Чачка, означена бројем 1 у листу непокретности 
број 115 К.О. Врнчани,  изграђена на к.п. бр.  2320/2 К.О. Врнчани, укупне бруто 
површине у основи 34 м2. 
 
 II. Месна заједница Овчар Бања има право да непокретност наведену у 
ставу 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 на 
коришћење другом носиоцу права коришћења или да је издаје у закуп по 
претходно прибављеној сагласности града Чачка односно Градског већа града 
Чачка. 
 Месна заједница Овчар Бања нема право отуђења предметне 
непокретности, укључујући и размену, нити право заснивања хипотеке на 
непокретности и улагања предметне непокретности у капитал. 
 Месна заједница Овчар Бања је у обавези да евидентира  непокретност 
ближе описану у ставу I. овог решења у евиденцију непокретности у јавној 
својини града Чачка које користи ова месна заједница. 
 

III. На основу овог решења градоначелник града Чачка закључиће уговор 
са председником Савета месне заједнице Овчар Бања о давању на коришћење 
непокретности из става I. овог решења месној заједници Овчар Бања, којим ће 
се ближе уредити правни односи између града Чачка и месне заједнице Овчар 
Бања. 

Након закључивања уговора месна заједница Овчар Бања извршиће 
упис права коришћења на непокретности ближе описаној у ставу 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 

_________________________________ 



O6pa3roxelbe

l1paanra ocHoB 3a .qoHotueFbe peuJeFba o EaBaFby vrecHoj eajeAnrqn Oevap

Eaua Ha Kopl4uJheue noc-noBHe 3rpa.qe y jaeHoj ceojunu rpaAa Llaqxa, o3HaqeHe

6pojerr,r'1, ynrcaHe y nncr HenoKperHocrra 6poj 115 K.O. BpHvaHu, narpafiene Ha

r.n.-6p. 2320t2 K.O. BpHvaHil, yKynHe 6pyro noBpturHe y ocnoen_3_4u2, cagpxaH je

y qnaHy 27. 6laa 10. 3aroHa o jaeHoj ceojrHu (,,Cn. rnacHHK PC", 6poi7212011,
ggt21li,tOS2Ol4, 104t2016-Ap. 3aKoH, 10812016, 11312017 n 9512018), unany 54.

crae 1. raqKa 20. CtaryTa rpaga Llaqra (,,Cn. nucT rpaAa 9avxa",6poj 612019),
qnaHy 4. ctaa 3. m .lnaHy 11. crae 1. Ognyre o npu6aerbaH,y, pacnonaraby tA

ynpaBrbaFby cTBaphMa y jaaHoj ceojunr rpa4a ulaqxa (,,Cn. nrcr rpaga Llavxa", 6poj

14t2018 n 812019).
ulnauoru 27. craB 10. 3aroHa o jaeHoj ceojuHu, nponucaHo je Aa o

npra6aaruaruy crBapt4 tA pacnonaraFby crBap[Ma y caojunra je4uHuqe floKanHe

caMoynpaBe nog ycnoBuMa nponrcaHhM 3aKoHoM, o4nyvyje opraH jeguHnqe

noKaflHe caMoynpaae o4pe[eH y clfia,qy ca 3aKoHoM t4 craryroM jeguHrqe floKaflHe

caMoynpBe.
Llnanou 54. craB 1. ra.{ra 20. Craryra

CxynurnHa rparqa y cKflagy ca 3aKoHoru ognyvyje
HenoKperHocrhMa y jaaHoj ceojnnu rpaga t{aura,

xojraua l-paA HMa noce6Ha caojraHcKa oBflauherua
oBr4M Craryroru vnv ApyftAM nponrcoM.

LlnaHovr 4. ctaa 3. Ognyre o npu6aerbaFby, pacnoflaraFby 14 ynpaB"rbaFby

crBapilMa y jaaHoj ceojr,tru rparqa t{avxa, nponucaHo je ga CrcynulrnHa rparqa Llaqxa

o4nyvyje o npu6aaru a'*y vt pacnonaraFby HenoKperHocrl4Ma y jaenoj caojunr,r l-paga,

oct4M y cnyvajeararua y xojrarvra opnyvyje l-pagcro aehe rpapa t{aqra, a HnaHona 11.

crae 1. ucre Ognyre nponilcaHo je pa rpag ulavaK Moxe AaBarv Ha Kopl4Luherue

HenoKperHocrt4 y jaaHoj caojrann l-papa, no,q ycfloBilMa v Ha HaqrH nponl4caH

3aKOHOM U nOA3aKOHCKI4M aKTOM.

,floHolueue oBor peuJeFba noKpeHyro je rHuqujarraou rpaEoHaqenHhKa

rpaiqa tlaqra, 6poj 463-5412019-lV'2-07 oa 16.09.2019. rogune.
llocrynar AoHorueFba peueba je y crnagy ca qnaHow 12. crae 1. Ognyre o

npu6aeruaruy, pacnonaraFby u ynpaBrbalby cTBapilMa y jaanoj caojnHu rpa,qa

9a.lra, xojra nponr,rcyje Aa rpaAoHaqeflHLtK rpa,qa tlar{xa nogHocl4 opraHy l-pa4cre
ynpaBe HaAnexHoM 3a uMoBkrHcKo - npaBHe nocnoBe o6paanoxeHy vlHt4qniatvay

3a flaBaFbe HenoKperHocrt4 y jaenoj caojuHu l-paga Ha Kopt4tuherue, a ctaa 2. flcror
qflaHa oAflyKe nponucyje Aa opraH rpagcKe ynpaBe HaAnexaH 3a uMoBt4HcKo -
npaBHe nocroBe r,rspafiyje HaLlpr oEnyKe o AaBaFby HenoKperHocrl4 y jaeHoj ceojnHu

l-pa4a Ha ropulr.rheFbe r AocraBrba ra l-pagcxou aehy pa4il yrepfluaarua npe.qnora.

Ha ocHoey HaBe.qeHor l-pagcra ynpaBa ea yp6aHra3aM rpa4a Llaqxa, O,qcer sa

r4MoBLlHcKo-npaBHe nocfioBe, AocTaBrba Hallpr oBor peuerua Fpa,qcrou aehy rpaAa
L{a.ixa Ha pa3MarpaFbe n yrepfir,realbe npe,qflora 3a Cxynutruny rpaAa r{a'{xa.

rpa4a Llaqra nponilcaHo je ga
o npr6aerbaFby u pacnonarahby

yrruyuyjyhil r HenoKperHocril Ha

ocr4M y cnyvajeBilMa ogPe[eHuut

HaqenHux






