
На основу члана 27.став 10. и члана 28.став 2.Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ 

број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016 и 113/2017) и члана 67.тачка 19. Статута 

града Ужица („Службени лист града Ужица“ број 25/17 – пречишћен текст), Скупштина града Ужица на 

седници одржаној ________ 2018.године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

о измени и допуни Одлуке I број 463-121/11 од 01.11.2011.године  

о преносу права својине  Касарна „4.пук“ на град Ужице 

 

I Тачка 3. Одлуке Скупштине града Ужица I број 463-121/11 од 01.11.2011.године мења се и 

гласи: 

„Град Ужице се обавезује да на име накнаде преноса права својине непокретности Војног 

комплекса – Касарна „4.пук“ обезбеди одговарајући број и структуру станова и то на локацијама 

Турица, Крчагово, Царина и Севојно и према акту Министарства одбране – Сектор за материјалне 

ресурсе – Управа за инфраструктуру Инт.Бр.133-14/10 од 27. октобра 2011. године  на становима који ће 

се градити на кат.парцели број 3820/1 КО Ужице, а све у складу са уговором који ће се на основу ове 

одлуке и Закључка Владе Републике Србије закључити између Републичке дирекције за имовину 

Републике Србије и града Ужица.“ 

II Тачка 4. Одлуке  мења се и гласи: 

„Град Ужице се обавезује да до краја 2024.године сукцесивно преноси станове у својину РС – 

Министарство одбране  према следећој динамици: 

Редни. 

број 
Активности на реализацији Уговора 

Почетак/ 

Датум  

Завршетак/ 

Датум  

1. 
Припрема тендерске документације за пројектовање 

свих неопходних станова. 
31.07.2018. 31.08.2018. 

2. 

Расписивање и спровођење тендера за израду техничке 

документације за станове.  

(Израда топографског плана, Геомеханичког 

елабората, Урбанистичког пројекта, Услови јавних 

предузећа итд). 

31.08.2018. 30.10.2018. 

3. 
Израда техничке документације 

(са техничком контролим). 
31.10.2018 31.07.2019. 

4. 

Припрема тендерске документације за извођење 

радова.  

Прва фаза – половина неопходног броја станова  

31.07.2019. 30.08.2019. 



5. 
Расписивање и спровођење тендера за извођење 

радова / прве фазе. 
30.08.2019. 30.10.2019. 

6. Извођење радова/ прве фазе  1.11.2019. 30.06.2021. 

7. 

Припрема тендерске документације за извођење 

радова и расписивање тендера за извођење - друга 

фаза  радова за другу половину неопходног броја 

станова. 

30.09.2021. 31.03.2022. 

8. Извођења радова - друге фазе. 30.04.2022. 31.12.2024. 

 

III Тачка 5. Одлуке мења се и гласи: 

„Овлашћује се градоначелник града Ужица да на основу ове Одлуке закључи  Анекс Уговора о 

преносу права јавне својине овереног од стране Основног суда у Ужицу Ов.3 бр.1733/2011 од 

16.12.2011.године, закљученог између Републике Србије – Републичке дирекције за имовину и града 

Ужица и предузме све неопходне радње потребне за реализацију и извршење уговорних обавеза.“ 

 

Република Србија 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 463-121/11-1 

_____2018.ГОДИНЕ 

      У ж и ц е 

                                                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                   Бранислав Митровић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Одлуком Скупштине града Ужица I број 463-121/11 од 01.11.2011.године град Ужице је 

прихватио пренос права својине Војног комплекса – Касарна „4. пук“ коју чине 38 објеката укупне 

површине 20.610, 13 м²  чија вредност износи 5.137.260,67 евра и обавезао се да на име накнаде за 

пренето право јавне својине на предметним непокретностима у року од 5 година (крај 2016.године) 

изврши пренос права јавне својине одговарајућег стамбеног простора на Републику Србију, за потребе 

Министарства одбране. 

Град Ужице се дописом II број 463-54/2015 од 19.05.2018.године обратио Министарству одбране 

и Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије са предлогом за продужење рока за испуњење 

обавеза до краја 2024.године, а град Ужице би сукцесивно предавао одређен број станова, који по 

површини и структури одговарају Војсци Србије. 

Министарсво одбране Републике Србије се својим актом Број: 1904-13/17 од 15.10.2018.године 

изјаснило да је сагласно са предлогом града Ужица. 

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 самоуправе. У 

члану 28. у ставу 2. истог закона прописано је орган надлежан за одлучивање и предлагање аката о 

прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима које користе органи аутономне покрајине 

и јединице локалне самоуправе утврђује се прописом аутономне покрајине, односно јединице локалне 

самоуправе. 

У члану 67.тачка 19. Статута Града прописано је да Скупштине Града доноси одлуку о 

прибављању, коришћењу, располагању и отуђењу непокретности које су у јавној својини града у складу 

са законом. 

Имајући у виду наведено, Градско веће је на седници одржаној 18.12.2018.године утврдило 

Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке I број 463-121/11 од 01.11.2011.године и предлаже се 

Скупштини да предлог размотри и усвоји. 
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PETIYEJII4KA CP6I,IJA
Peny6.nn'rxa .qupercquja :a

rrMoBrrry Penyb.nuxe Cp6uje
04 Bpoj:464-2818/2018

31. oxrodap 2018. roAnne
Eeorf ias

I

|PAI Y)I{IIUE
u/p fpa4ouauerurura

yxr4uE

V resu eaIrrer arra fI 6p. 463-5412015 ol 19.05.2018. ro4rane, r<ojrau cre

,{zper<quju 4ocraBnnu flpeaJror 3a r4cnyrGer6e yronopnux o6anesa no ocuoey Vronopa o rtpenocy

npana jaene crojane oBeDeHor oA crpaHe Ocnonsor cyaa y VNlruy Or. 3 6p. 173312011 on

16.12.2011. roAr4ue, 3arr6yqenor usnely a:uefy Peny6:rure Cp6uje - Peny6:rwre 4rapenrluje
3a rzMoBrrHy Peny6nrEne Cp6uje ra rpaAa yxuqa, y fipunory BaM AocraBraMo arr Mrauzcrapcrra

oA6paue 6poj 1904-13/17 o.q 15.10 2018. rosuHe, r<ojurr je uprxeaheu BaIn rpeArror 3a

npo.4yxeF6e poxa 3a Hcnyrserse yroBopHr..rx o6aseta.

C rrau y B93u, a y rlr4Jby noKperarsa nocryfiKa pa.4rr u3MeHe 3ar,'ryuna Bna4e

05 Epoj: 464-868l/2011 oa24. ttonerr.r6pa 201 1. rogzne. norpe6noje.4a AocraBlIre oanyKy Barrer

HaAnexHor opraua rcojuu he ce rpa,4 Yxprrle o6asegarr4 Ea Ha uMe rrpeHeror rrpaBa rra

HenoKperHocruMa roje uunn nojuz rounrerc ,,4 nyr" y YNuqy, npeuece npalo cnojane ua

crarroBr.rMa Kojr4 he ce rpa,4uru ua rar. napu. 6p. 3 820/1 KO yNuue, fipeMa AuHaMrruu ll poKoBuMa

roju cy ycar:raurenrE ca Munucrapcrnou og6pane.

flpu:ror;
- Kao y re(cry

K-t{f-'ih
'Twm#
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' 1 , - r i  
,  i ' r - ; , i r - t ' . l ' i ! i l  i " * i ' ' q  q i  r t $ "  l ; $ ' i :

Ha ocnony 'rnaHa 27. crag 10. u 28. cras 2.3axoua o jalHoj cBojI4HIa (<C:r. uacuux
PC>, 6poj 72/ll) u qra*a77. raura Craryra rpaaa yxrqa (<Cn. uncr rpaAa yxuqo), 6poj
1 1i08), Cxynnrruua rpa4aYxurla Ha ceAHr4ur{ o4pNauoj 1.1 1.201 1. ro4une, qoueraje

oAJrvKv

1, fp* YNcaqe npzxnara npeEoc npana cnojuue Bojnor rolrrn:rerca - Kacapua

<4.nyr> y VNI,Iqy rcojy qzue 38 o6jenara yKyrue IloBprrrr4ne 20.610,73r''12, nocrojehrax na

Kar. rrapq. 6po1 1763ll u 176312 o6e y KO Yxuqe ca upanon ropuurhelba 3eMrEIrIIrra noA

o6jer<ruua n 3eMJ6I4Irrra 3a peAoBHy ynorpe6y o6jercara yKyrIHe floBprxuse 26xa 34a 34tr2,

xoje w.rue Kar. rrapq. 6poj 176311, rIoBpIrLIHe 25xa 60a 0,7*12, 6poj 1763/2 r,onpluriu.ue 57a

77u2 u 6poj 1763/5 norpuune 16a 50u'z.

2. fpaa Yxrue rpr4xBara npoqerrer{y Bpe,uuocr o6jexam Iz3 TaqKe 1. Koja

usvocu 5.137 .260,67 enpa xojy je ypa4nlra llopecr<a yupara MuuucrapcrBa QLIHaHcI.Ija.

3, fpa,u VNuue ce o6aneyje Aa Ha Lrlle HaxHaAe npeuoca fipaBa cBoJLIHe

HerroKperHocrt4 rr3 TaqKe 1. o6e:6eau. oqronapajyhr 6poj u crpyr<rypy cral{oBa H ro Ira

:roraqujarrta Typuqa, Kpuaroeo, I{apIEna u Cenojno, a npeua arcry MuHl,IcrapcrBa oA6parre -

Cercrop sa uarepujanue pecypce Ynpasa:a uu$pacrpyrrypy l4nr. 8p.133-14110 ot 27.

orro6pa 201 l .  roanne.

4. fpan YNuue ce o6anesyje 4a he crauone cyKIIecI.IBHo npeHocltru y cnojnny PC
- Mznucrapcrno oq6pane y poKy o.q 5 roAzsa oA [or[LIcI4BaIra yroBopa u npeMa cne4ehoj

,4IIHAMIIqU :

- Ao Kpaja2013.rolul'ile-40Yo Hero noBprrr4rre craHoBa
- 4o r<paj a 2015. roavne - 300/o neto noBplrrrrHe cranoBa
- Ao Kpaja 2016. roAru{e - 30% Hero noBprnr.rHe crarroBa

5, Onnauhyje ce rpa.qoHaqenulrK rpaAa YNuua Aa 3aKJ6y{n yfoBop o pa3MeHIr

npara janne crojlrne v npeAy3Me cBe Heon-xoAHe paAlre Eorpe6He sa pewmzaqujy u

rr3Bpmer$e yroBopHr.rx o6aBe3a.

|PAA Y)I{I4IIE
cKvrrrIITtr{HA fPAnA
I6poj 463-121/ll
1.11.201 1. roause
VNrEr Ie


