
Peny6nuxa Cpluja
rPAI qAqAK
fpagcrco nehe
Epoj: 06-1821202A-1fi
8. geqela6ap 2020. roArHe
IIAqAK

CKYTITUTI.IHA IPAflA IIATIKA

Ha ocuoBy qJraHa 46. 3axona o nora,ruoj caMo).rpaBll (,,Cn.rracnur< PC"
6p.12912007,8312014 - .(p. 3axos, 10112016 - Ap. 3aKoH n 4712A18) r{ qrraHa 84. Ctaryra
rpa.ua rlaqKa (,,C.n.rutct lpaAa 9aqKa" 6p. 612019),

fpa4cxo nehe rpa,ua 9auxa, Ha celHlrrlra ogpNanoj 8. aeqela6pa 2020. roAHHe,

yrnp4unoje

rrPEAJrOr
PEIIIEBA O AABAILY HA KOPUIIIhEILE OEJEKATA HA KAT.IIAPIIBJIAMA
EpoJ 768n Vt 763n OEE y KO rrAqAK, yMETHI,TqKOJ rAJrEPrIJrr ,,HMEIKAA

IIETPOBI,Ih" IIAqAK

rra rrpeAnir:rte Cr<ynununvr Aa Aouece

PEIIIEBE
O AABABY HA KOPIIIIIhEbE OEJEKATA HA KAT. IAPIIEJIAMA
BPOJ 7681I VI.76yI OEE Y KO IIAIIAK, YMETHIqKOJ TAJIEP}IJTI

,,HMEXAA [ETPOBI,rho' rrAqAK

y reKcry roju je AocraBJreH o46opnaquMa 3a ceAHr{qy Cxlmrur:rane.

tr4gsecruirarr Ha ce.{Hr.{qrr Cxynurruue je Bepa Jaxoe,besr.rh. naqe:rru.m fpa4cxe
ynpaBe :a yp6auu:au.
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Peny6maxa Cpduja
rPAA TIAqAK
Ipagcrca yrpaBa ra yp6anusaur
OAcer 3a uMoBprHcKo [paBr{e flociroBe
C"rryN6a 3a r,rMoBr,rHcKe [ocJroBe
Epoj : 463 - 1 07 12020-lV -2-87
07.L2.2020. roAlrHe
r{aqar

07. 12. ?S?0
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nli'i iir' ,iirlia LiAtiAlt

TPAACKO BEhE rPAAA TIATIKA

TIAI{AK

TTPEIMET: ,{ocmna HarlBrapeuerba o raBarry ua ropuruheme o6jeram Ha Kar.
napuenaMa 768/l u763ll o6e y KO r{avar Yuerlruqxoj ra-rrepuju

,,Ha4ex4a flerponuho' r{aqar

Y npulory aKTa AocraBJbaMo BaM Haupr peuema o AaBarLy Ha xopumherre
o6jerra o3HaKe 1 ua r.n. 6p.76811KO r{aqar ra o6jerita o3HaKe 1 na r.n. 6p.76311KO
r{auax, rojz cy y jaruoj ceojlEnu tpa1a r{aqxa YrvrernrEvxoj raneprajra ,,Ha4ex4a
fletponuh'o Yauar, pagz yrnp!ur,arua npeAJrora sa crynurruHy rpaAa va.ma.

Takofe, y rpunory aKTa BaM AocraBJbaMo rpa(pu.rrcu npr.rKa3loxaquje.

HAqEJIHI,IK
YTIPABE 3A YPEAHI43AM

[, gnul,lpa[.unx.

dt qulwY



 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 

54. став 1. тачка 20) Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и 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“ бр. 14/2018 и 8/2019), 

 

 Скупштина града Чачка на седници одржаној ____ 2020. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању на коришћење објеката на кaт. парцелама бр. 768/1 и 763/1 обе у KO 

Чачак Уметничкој галерији 

„Надежда Петровић“ Чачак 

  

   
 I ДАЈЕ СЕ на коришћење објекат ознаке 1 на к.п. бр. 768/1 КО Чачак, бруто 

површине у габариту 273m2 и објекат ознаке 1 на к.п. бр. 763/1 КО Чачак, бруто 

површине у габариту 131m2, који су у јавној својини града Чачка, на неодређено време 

и без накнаде, Уметничкој галерији „Надежда Петровић“ Чачак (у даљем тексту 

Галерија). 

 

II Галерија има право да објекте ближе описане тачком I овог решења држи, 

користи у складу са природом и наменом ствари, даје у закуп по претходно 

прибављеној сагласности оснивача, даје на коришћење другом носиоцу права 

коришћења по претходно прибављеној сагласности оснивача, да њима управља, сноси 

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

унапређује предметне објекте и њихова својства. 

 

 III Галерија је дужна да води посебну евиденцију о вредности, стању и кретању 

непокретности које јој се дају на коришћење и да податке из посебне евиденције на 

прописан начин доставља надлежном органу Града, који води јединствену евиденцију 

непокретности у јавној својини.   

 

 IV На основу овог решења Градоначелник града Чачка и директор Галерије ће 

закључити уговор о давању на коришћење објеката ближе описаних тачком I, у року од 

шездесет дана од дана објављивања овог решења, којим ће ближе регулисати 

међусобна права и обавезе.  

 

 V Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: _________________ 

    ________2020. године 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                  Скупштине града Чачка  

                                                                                                 Игор Трифуновић 

 

 

 



O6pa3rrolKeBe

Ipa,{ rlavaK, Yl. xynana C:rpaqmaupa 6p. 2 , xora 3acryrra lpaAoHaqennux Mrnyn
To4oponxh, rlo.qgeo je anuqajarury 6p. 463-10712020^IY-2-07 ox 07.12.2020.roa. 3a
AaBarse Ha xopzruheme o6jercta o3HaKe 1 sa rc.u. 6p.76811KO rlaqax, 6pyro rroBprrrr4ue y
ra6apu'ry 2Bfi] u o6jerra o3HaKe 1 na rc.n. 6p. 76311 KO rlaqax, 6pyro rroBpmr.rHe y
ra6apury 1'31,:lrf, roju cy y jannoj cnojunu rpa4; r{a.rra Y}rerlru.rroj ra-neprju ,,Uua"r,o*
flerpoauh" rfa{aK, ys o6pasnoxelbe Aa AaBarbe ua ropauhe}be HaBeAeHr,rx Herrorpergocrr.r
I'IMa 3a qlars $opullpzuLe ,,Kyhe nerana" roju 6u fa;lepnja Kopr,rcrr{Jra Kao lo[yucxr.r
}Isrox6enla [pocrop a,{atrTrIpan flpeMa JrerarcKr{M uorpe6alura, Kao r{ [pocrop y KoMe 6u ce
lrpomllpl4ne wroryhrrocrra 3a rrcrpaxr,rBarrKr{ pa,U Kycroca, capapraxa r4 crpfrrbaxa ras o6nacua
JII,IKOBHI/IX Ia BI,ByOJIHI,IX yI\{eTHOCTIlt.

rlnanorvr 27. cras. 10. 3axona o janroj crojraHu ("Cn.rnaurzr PC" 6p.7212011,
8812013, ll1DAru, rc412016 - Ap, 3aKoH ,10812016, ll3l20l7 u 9512018) rporrr4caHo je 4a o
npu6an-many crBapLI rI pacflonaralry crBapfiMa y crojuuu je4rauuqe JroKaJrHe cirMo]irpaBe
no,4 ycnoBl{Ma rlponzcanpru 3aKorroM, o4nyryje opran je4ranraqe JroKa,{He caMo)mpaBe
o4peleu y cKnaAy ca 3aKoHoM rr craryroM je4uur{IIe noKirJlHe caMoyrrpaBe.

rlnarropr 18. ctae 6. osor 3aKoHa rrporucrrno je ga ycranoBe r{ janne areuquje rr Apyre
opraHr43auuje (yxry.ryjyhn w Hapogny 6aury Cp6raje) .naju je ocHuBaq peny6taxa Cp6uja,
ayroHoMHa norpajuua unra je4raurqa noKrrnne caMoyfipare, noje ueuajy craryc ApxaBHor
opraHa 14 opraHll3alluje, oprana ayroHoMHe norpajrane, oAHocHo oprana jegunrnqe JroKaJrHe
caMoynpaBe r4nvljannor upe4yseha, oArrocuo .qpymrBa r(aflr.rrirJra, znaajy [paBo xopumherua
Ha He[oKperHr{M I{ rIoKperHr.IM crBap}IMa y jannoj cnojunu roje cy r,rM rpeHere Ha
ropramhene.

9nalrou 54. ctae l. ra.n<a 20) Ctaryrarpaga Yaqra (,,Cn. rmcr rpaaa r{a.u<a.,6p.
612019) I{ rIJraHoM 4. cnan 3. oarryxe o upra6an-rsilby, pacronararby r,r yrparJr,amy crBapr{Ma
y januoj crojranu rPaaa I{a.rxa (,C:r.rrlrcr lpaRa r{a.rxa" 6p. l4l201t u-g|Ot9) uponucano je
4a Crqmmrvna lpaAa ga'ma oarryuyje o npz6anrarly v pac[onararby HeroKperHocrr{Ma y
jaruoj cnojzuu fpa4a.

r{nasorra 11' craB 1. O4nyxe [pou]rcaHo je m fpa4 ga.raK Moxe ila;3arv Ha
r<opranrherre HerloKperrrocrl{ y jamroj crojzuu fpa7ia, rroA ycnoBvrMapr Ha Hatrr,rH rrpom.rcaH
3aKOHOM pI IIOA3aKOHCKLIM aKTOM.

fa-repraja Kao ycralroBa Kynrype ocHoBarra oA crpaHe orrrtrTrrHe ga.raK Ha ocHoBy
O4:ryre Cryrmrmne oulrrrrrHe {{aqar 6poj 06-1187711 oa25.vaja.1960.roauHe, a oA crpaHe
Ipa4a rla'rlca peopritHr{3oBarra o4nyxorrr o opraHr,r3oBarby ycrauoBe Yrvrenru.me ra,repraje
,,Ha'4exga fletponuh" r{asax 6p. 0612006-5-02 oy l2.anpuna 2006.roArrrre aMa HaMepy Aa
yrec:reyje ua Konxypcy I{crpa;lfl.rBalba, 3amr}rre u ropnmherba HerroxperHor KynrypHor
nacnela, o6szpour ,{a je llporparvrorra paAa faJreprje sa 2020.roau*ty rna}rr4parr a uspwa
npojerra peKoHcrpyrrlIaje ynyrpamrrer rpocropa o6jexr:a o3gare I na x.n. Op. ZOVI- fO
9auarc, rojra he saje4ro ca o6jerroM o3rrare 1 sa x.n. 6p. 763/l KO rla.rax ysamruheuoj
arr6rajera-unoj qenraur y IIeHrpy rpaaa Aorrpurrerr{ olryBarby Kynrypnor uacrela H crBaparby
rpocropa ca BaxHr{M Kynrypur4M ca4pNajr.rua.

Ha ocuony HaBe.4el{or fpagcra yflpaBa sa yp6aww3aM lpala t{a.ura, ClyN6a :a
HMoBI4HcKe [ocJIoBe? IocraBJEa HaIIpr oBor pemeBa fpa4crcou nehy rpaAa r{a.rKa Ha
pa3Marpar6e uyreptlaBarre rrpeAnora 3a crcymurany lpara gaqra.

qEJIHI4K
ABE 34 I/PEAHI43AM
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