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На основу члана 18. став 6. 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) и члана 60. став 1. тачка 24. Статута града Ужица 

("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 

____ 2021.године 

 

 

ОДЛУКУ 

о преносу Туристичкој организацији Ужице права коришћења и управљања на 

Археолошком музеју на отвореном у Стапарима 

 

 

 1. Преноси се Туристичкој организацији Ужице,  право коришћења и управљања на 

Археолошком музеју на отвореном у Стапарима, који се налази у јавној својини града 

Ужица, на кат. парцелама број 8196/3 и 8196/5 обе КО Стапари, потес Јелова Гора, са 

припадајућим објектима а све у складу са подацима из грађевинске дозволе VI број 351-

334/19-02 од 12.08.2019.године. 

 

 2. Уговором између  града Ужица и Туристичке организације Ужице ближе ће се 

регулисати права и обавезе Туристичке организације Ужице која проистичу из обављања 

послова из тачке 1. ове одлуке. 

 

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

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 18. став 6. Закона о јавној својини прописано је установе и јавне агенције и 

друге организације (укључујући и Народну банку Србије) чији је оснивач Република 

Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, које немају статус 

државног органа и организације, органа аутономне покрајине, односно органа јединице 

локалне самоуправе или јавног предузећа, односно друштва капитала, имају право 
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коришћења на непокретним и покретним стварима у јавној својини које су им пренете на 

коришћење. 

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. 

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

преносу Туристичкој организацији Ужице, права коришћења и управљања на 

Археолошком музеју на отвореном у Стапарима и предлаже Скупштини да предлог 

размотри и усвоји. 

 

 

 


