СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 463-110/22
Датум:_._.2022.година
На основу члана 64.Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије“
број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 108/2016, 113/2017,95/2018, и 153/2020), члана 17. Одлуке
Скупштине Града Ужица о градским управама („Службени лист Града Ужица“ број 52/21)
и на основу члана 60.Статута Града Ужица („Службени лист Града Ужица“ број 4/19),
Скупштина Града Ужица на седници одржаној дана __.__.2022.године, доноси
ОДЛУКУ
о упису непокретности у пословне књиге
као имовине Града Ужица
I Одоброва се упис непокретности у јавној својини Града Ужица у пословне књиге
као имовине Града Ужица и то:
1. Зграда за спорт и физичку култура - Спортска дворана Велики Парк, изграђена на
кат.парцели број 8960/1 КО Ужице, број објекта 1, површина објекта 2.514м2,
уписана у лист непокретности број 12409 КО Ужице, садашње вредности
54.841.061,91 динара;
2. Отворени терени за мале спортове у Великом Парку- терени на кат.парцели 8960/1
КО Ужице, парцела уписана у лист непокретности број 12409 КО Ужице садашње
вредности 514.477,85 динара;
3. Спортски терени у Крчагову – терени на кат.парцели 9792 КО Ужице, уписани у
лист непокретности број 12338 КО Ужице, садашње вредности 4.101.514,97
динара;
4. Спортски травнати терен у Турици- терен на кат. парцели 7708/1 КО Ужице,
парцела уписана у лист непокретности број 12409 КО Ужице, садашње вредности
533.132,85 динара;
5. Асфалтирано игралиште и спортски терен у Турици- на кат.парцели 7551 КО
Ужице, парцела уписана у лист непокретности број 12409 КО Ужице, терени
садашње вредности 697.589,69 динара;
6. Спортски терен на плажи – тениско одбојкашко игралиште - на кат.парцели 8454/5
КО Ужице, парцела уписана у лист непокретности број 971 КО Ужице, садашње
вредности 90.138,28 динара;
7. Крчагово-Зграда за спорт и физичку културу- Ф.К.Јединство- на кат.парцели
9792 КО Ужице, уписана у лист непокретности 12338, број објекта 1, површина
објекта 137м2 ;
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8. Крчагово- Зграда за спорт и физичку културу – спортско рекреациони центар
„Војо Бојовић“ – на кат.парцели 9792 КО Ужице, уписана у лист непокретности
12338, број објекта 2, површина објекта 166м2 ;
9. Крчагово- Зграда угоститељства – спортско рекреациони центар „Војо
Бојовић“ – на кат.парцели 9792 КО Ужице, уписана у лист непокретности 12338,
број објекта 3, површина објекта 75м2;
10. Стара железничка станица Кремна- стамбено-пословна зграда на кат.парцели
9769 КО Кремна, број листа непокретности 2462, број објекта 1, број посебног дела
објекта 1- пословни простор трговине површине 100м2
11. Стара железничка станица Кремна- стамбено-пословна зграда на кат.парцели
9769 КО Кремна, број листа непокретности 2462, број објекта 1, број посебног
дела објекта 2-пословни простор друштвених организација и удружења грађања
површине 100м2;
12. Стара железничка станица Кремна- стамбено-пословна зграда на кат.парцели
9769 КО Кремна, број листа непокретности 2462,број објекта 1, број посебног дела
објекта 6- стан површине 54м2
13. Стара железничка станица Кремна- стамбено-пословна зграда на кат.парцели
9769 КО Кремна, број листа непокретности 2462, број објекта 1, број посебног дела
објекта 10-гаража површине 22м2
14. Миловановића Вила- зграда државних органа и организација на кат.парцели 1467
КО Губин До, број листа непокретности 150, број објекта 1, површина објекта
119м2
15. Домско одељење Забучије- зграда за заштиту одраслих и старих лица, дом за
смештај одраслих и старих Забучије – на кат.парцели 12562 КО Ужице, број листа
непокретности 12452, број објекта 1,површина објекта 1827м2
16. Домско одељење Забучије- зграда за заштиту одраслих и старих лица, дом за
смештај одраслих и старих Забучије – на кат.парцели 12562 КО Ужице, број листа
непокретности 12452, број објекта 2-стамбена зграда за колективно становање,
површине 330м2
17. Домско одељење Забучије- зграда за заштиту одраслих и старих лица, дом за
смештај одраслих и старих Забучије – на кат.парцели 12562 КО Ужице, број листа
непокретности 12452, број објекта 3- стамбена зграда за колективно становање
површине 348м2
18. Домско одељење Забучије- зграда за заштиту одраслих и старих лица, дом за
смештај одраслих и старих Забучије – на кат.парцели 12562 КО Ужице, број листа
непокретности 12452, број објекта 5-стамбена зграда за колективно становање
површине 201м2
19. Домско одељење Забучије- зграда за заштиту одраслих и старих лица, дом за
смештај одраслих и старих Забучије – на кат.парцели 12562 КО Ужице, број листа
непокретности 12452, број објекта 6- стамбена зграда за колективно становање
површине 40м2
20. Домско одељење Забучије- зграда за заштиту одраслих и старих лица, дом за
смештај одраслих и старих Забучије – на кат.парцели 12562 КО Ужице, број листа
непокретности 12452, број објекта 7- стамбена зграда за колективно становање
површине 158м2
21. Средства јавних предузећа и јавних установа приказана табеларно чија укупна
вредност износи 1,948,382,399.50 динара
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22. Остала средства јавних предузећа и јавних установа приказана табеларно чија
укупна вредност 1,754,512,394.24 динара
23. Катастарске парцеле које су у јавној својини Града Ужица приказане табеларно.
II Табеларни приказ средстава јавних предузећа и јавних установа, осталих
средстава јавних предузећа и јавних установа, као и табеларни приказ катастарских
парцела које су у јавној својини Града Ужица, наведених у тачкама 21, 22. и 23.
представља саставни део ове Одлуке.
III За непокретности које су предмет ове Одлуке, а које немају исказане вредности,
биће извршена процена вредности накнадно што ће бити предмет нове скупштинске
одлуке.
IV Градска управа за финасије Града Ужица се обавезује да на основу ове Одлуке
упише предметне непокретности у своје пословне књиге као имовину Града.
V Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу града Ужица“ и ступа на снагу у
року од осам дана од дана објављивања.
Образложење
Законом о јавној својини прописана je oбавеза јединице локалне самоуправе да
води евиденцију о стању, вредности и кретању средстава у јавној својини које користе.
Чланом 17.Одлуке Скупштине Града Ужица о градским управама („Службени лист
Града Ужица“ број 52/21) прописана је обавеза Града да изврши попис имовине односно
води евиденцију о непокретностима које су у јавној својини Града Ужица, а које користи
Град, градска општина, месне заједнице, јавна предузећа и установе чији је оснивач Град и
да су ти послови у делокругу рада Градске управе за послове органа града, општу управу
и друштвене делатности.
Имајући у виду одредбе Закона о јавној својини и Одлуке о градским управама, као
и чињеницу да Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене
делатности – Одељење за управљање имовином Града у континуитету врши попис
имовине, на седници Градског већа одржаној 09.09.2022.године, утврђен је Предлог
Одлуке о упису непокретности у пословне књиге као имовину Града Ужица и предлаже
се Скупштини да предлог размотри и усвоји.
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