
 На основу члана 27. и 28. Закона о јавној својини («Службени гласник Републике Србије» 

број 72/2011, 88/13 и 105/14-3) и члана 67. став 1.тачка 19. Статута града Ужица («Службени лист 

Града Ужица» број 25/17 -пречишћен текст), Скупштина града Ужица на седници одржаној 

године, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА И УПРАВЉАЊА НА ПЛАТФОРМИ ЗА 

ПРЕВОЗ ПУТНИКА НА ГРАДСКОЈ ПЛАЖИ 

 

 

 1. Преноси се право коришћења и управљања на платформи за превоз путника на Градској 

плажи са Јавног предузећа «Велики парк» Ужице на Јавно предузеће „Стан“. 

 2. Ставља се ван снаге Одлука Скупштине града Ужица бр. I 464-14/17 од 29.06.2017. 

године о преносу права коришћења и управљања на платформи за превоз путника на градској 

Плажи. 

 3. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу града Ужица. 

 

O б р а з л о ж е њ е 

 Чланом 27. и 28. Закона о јавној својини прописана је надлежност за одлучивање и 

промену акта о располагању непокретностима у јавној својини, а чланом 67. став 1. тачка 19. 

Статута града Ужица прописана је надлежност Скупштине града за поступак располагања 

непокретностима у јавној својини града Ужица. 

 Чланом 26. Закона о јавној својини прописано је да се давање ствари на коришћење сматра 

располагањем стварима. 

 Одлуком о усклађивању пословања Јавног предузећа „Стан“ из Ужица са Законом о јавним 

предузећима у члану 2. став 1. тачка 4. дефинисан je један од циљева оснивања Предузећа: 

 „ – инвестиционо одржавање непокретности у јавној својини града Ужица, односно 

инвестиционог и текућег одржавња објеката од интереса за град...“ 

 Имајући у виду да ЈП „Велики парк“ нема стручни кадар за одржавање платформе за 

превоз не непокретности то је из наведеног разлога одлучено на начин наведен изреком решења. 

 На седници Градског већа одржаној 2018. године, Градско веће града Ужица утврдило је 

Предлог одлуке и предлаже Скупштини града Ужица да овај Предлог размотри и усвоји. 
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