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На основу члана 20 и 21. Закона о основама својинскоправних односа (''Службени 

лист СФРЈ'', број 6/80 и 36/90, ''Службени лист СРЈ'' број 29/96 и ''Службени гласник РС'' 

број 115-2005- др.закон) и члана 60. став 1. тачка 23. Статута града Ужица (''Службени 

лист града Ужица'' број 4/19), на седници Скупштине града одржаној дана _____ 2019. 

Године,  донета је 

 

ОДЛУКА 

О ИЗГРАДЊИ КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА 

''МЕЂАЈ'' 

1. Одобрава се  изградња котловског постројења ''Међај'' (у даљем тексту: 

Постројење ''Међај'')  инсталисане снаге 36 MW, које се налази на кат. Парцелама број 

8506/4 и 8507/3 обе КО Ужице, које се налазе у јавној својини града Ужица, а на основу 

Плана детаљне регулације „Котларница на Међају“ („Службени лист града Ужица“ број 

35/15). 
 

2. Инвеститор изградње Постројења ''Међај'' је град Ужице, а послове у вези 

прибављања техничке документације обављаће ЈКП ''Градска топлана Ужице'' Ужице као 

и друге неопходне радње у циљу реализације пројекта, по претходном овлашћењу 

градоначелника града Ужица. 

 

 

3. Укупна процењена вредност радова на изградњи Постројења ''Међај'' из 

тачке 1. Ове одлуке, износи око 5 (пет) милиона евра. 

 

 

4. Средства за финансирање изградње Постројења ''Међај'' обезбеђиваће се 

сукцесивно из: донаторских средстава, буџета Републике Србије, буџета града Ужица и 

средстава ЈКП ''Градска топлана Ужице'' Ужице. 
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5. Овлашћује се ЈКП ''Градска топлана Ужице'', да планира и обезбеди 

сопствена средства, покрене поступак јавне набавке израде пројектне документације за 

Постројење ''Међај'' у 2019. години, закључи уговор са најповољнијим понуђачем и плати 

услугу из сопствених средстава.  

 

 

6. Овлашћује се градоначелник града Ужица да спроведе све неопходне радње 

у циљу реализације пројекта изградње Постројења ''Међај''. 

 

 

7. Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном 

листу града Ужица''. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

Бранислав Митровић 

 

 

Образложење  

Чланом 20. Закона о основама својинскоправних односа прописано је да се право 

својине стиче по самом закону, на основу правног посла и наслеђивањем. Док је ставом 2. 

прописано да се право својине стиче и одлуком државног органа, на начин и под условима 

одређеним законом. 

Чланом  21. Закона о основама својинскоправних односа прописано је да се по 

самом закону право својине стиче стварањем нове ствари, спајањем, мешањем, грађењем 

на туђем земљишту, одвајањем плодова, одржајем, стицањем својине од невласника, 

окупацијом и у другим случајевима одређеним законом. 

Чланом 60. став 1. тачка 23. Статута града Ужица, прописано је да Скупштина 

града Ужица одлучује о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини Града, 

заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини Града,  о преносу права својине 

на другог носиоца права јавне својине, у складу са законом. 

ЈКП ''Градска топлана Ужице'' Ужице је упутила иницијативу I број 352-718/19 

од 17.05.2019.године за доношење одлуке о изградњи котловског постројења ''Међај''. 

Градско веће је на седници одржаној 21.05.2019.године, утврдило предлог 

одлуке о изградњи котловског постројења и предлаже Скупштини да предлог размотри и 

усвоји. 


