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На основу члана 21. став 1. члана 26. став 1. тачка 1. и члана 27.став 10. Закона о јавној 

својини (''Службени гласник РС'' број 72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016- др. закон, 

108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) ,  члана 60. став 1. тачка 24. Статута града Ужица 

("Службени лист града Ужица" број 4/19) и члана 2. става 1. алинеје 2. Одлуке о  

усклађивању пословања Јавног предузећа ''Велики парк'' из Ужица са Законом о јавним 

предузећима (''Службени лист града Ужица'' број 25/16), Скупштина града Ужица, на 

седници одржаној ____ 2021.године 

 

 

ОДЛУКУ 

о преносу Јавном предузећу ''Велики парк'' Ужице права коришћења и управљања 

на Малој спортској хали у Крчагову 

 

 

 1. Преноси се Јавном Предузећу "Велики парк" Ужице,  право коришћења и 

управљања на објекту  МАЛЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ који се налази у јавној својини града Ужица на 

катастарској парцели број 9792 КО Ужице (стари број 1791/2 КО Ужице) у Ужицу, у Улици 

Милоша Обреновића бб, спратности: Пр (приземље), бруто изграђене површине објекта 

1.662,18м², укупне нето површине 1.474,20м² . 
 

 2. Уговором између града Ужица и ЈП  "Велики парк" Ужице ближе ће се 

регулисати права и обавезе Јавног предузећа која проистичу из обављања послова из тачке 

1. ове одлуке. 

 

3.Обавезује се Градска управа града Ужица надлежна за имовинско правне послове 

да сачини Уговор из тачке 2. ове одлуке. 

 

 4. Овлашћује се градоначелник града Ужица да закључи Уговор из тачке 2. ове 

одлуке.   

                      

 5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

града Ужица. 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

 Бранислав Митровић 

              ___________________________ 

Образложење 

Чланом 21. став 1. Закона о јавној својини прописано је да јавна предузећа чији је 

оснивач јединица локалне самоуправе а која обављају делатност од општег интереса, 
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користе непокретности које им нису уложене у капитал, а на основу посебног закона, 

оснивачког акта или уговора закљученог са оснивачем. 

Чланом 26. став 1. тачка 1. Закона о јавној својини прописано је да се располагањем 

стварима у јавној својини , у смислу овог закона, сматра се: давање ствари на коришћење. 

Чланом 27. став 10. 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. 

Чланом 60. став 1. тачка 24. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града 

одлучује о преносу права коришћења на стварима у својини Града, установама, јавним 

агенцијама и другим организацијама чији је оснивач град Ужице. 

Чланом 2. став 1. алинеја 2. Одлуке о  усклађивању пословања Јавног предузећа 

''Велики парк'' из Ужица са Законом о јавним предузећима прописано је да је Јавно 

предузеће ''Велики парк'' основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од 

општег интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, а 

посебно управљања непокретностима које су у јавној својини града Ужица, а које Град 

пренесе на коришћење јавном предузећу. 

Градско веће је на седници одржаној 14.06.2021.године, утврдило Предлог одлуке о 

преносу Јавном предузећу ''Велики парк'' права коришћења и управљања на спортској хали 

у Крчагову и предлаже Скупштини да предлог размотри и усвоји. 

 

 

 


