
На пснпгу шлана 27. стаг 11. и шлана 49. стаг 3. Закпна п јагнпј сгпјини („Службени 
дласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закпн, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20) и 
шлана 40. Статута ппщтине Трдпгищте („Службени дласник драда Враое“, брпј 3/2019), 
Скупщтина ппщтине Трдпгищте, на седници пдржанпј дана 15.01.2021. дпдине, дпнела је 
 

ПДЛУКУ 
П ПРИБАВЉАОУ, РАСППЛАГАОУ, УПРАВЉАОУ И КПРИШЋЕОУ СТВАРИ У ЈАВНПЈ 

СВПЈИНИ ППШТИНЕ ТРГПВИШТЕ 
             

I. УВПДНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 

Огпм пдлукпм, у складу са закпнпм и ппдзакпнским актима, ближе се уређују 
нашин, услпги и ппступак прибагљаоа, расппладаоа и упрагљаоа стгарима кпје су у 
јагнпј сгпјини ппщтинe Трдпгищте (у даљем тексту: Опщтина), пднпснп на кпјима Опщтина 
има ппсебна сгпјинска пглащћеоа, нашин, услпги и ппступак прибагљаоа, расппладаоа и 
упрагљаоа друдим импгинским прагима у гези са кпјима Опщтина има пддпгарајућа 
прага, кап и кприщћеое, пдржагаое и упрагљаое стгарима у јагнпј сгпјини кпје кпристе 
прдани Опщтине. 

 
                                                                Члан 2. 
 
Прибагљаое неппкретнпсти у јагну сгпјину Опщтине ппдразумега прибагљаое 

неппкретнпсти пплазећи пд тржищне греднпсти неппкретнпсти, разменпм, издрадопм, 
бестеретним прагним ппслпм (наслеђе, ппклпн или једнпстрана изјага гпље), 
експрппријацијпм, кап и стицаое у ппрескпм, стешајнпм и друдим ппступцима.  

Ппд расппладаоем стгарима у јагнпј сгпјини Опщтине, у смислу пге пдлуке, 
ппдразумега се:  

1) дагаое стгари на кприщћеое;  
2) дагаое стгари у закуп;  
3) пренпс прага јагне сгпјине Опщтине на друдпд нпсипца јагне сгпјине (са 

накнадпм или без накнаде), укљушујући и размену;  
4) птуђеое стгари; 
5) заснигаое хипптеке на неппкретнпстима;  
6) уладаое стгари у капитал;  
7) заладаое ппкретних стгари. 
Ппд упрагљаоем стгарима у јагнпј сгпјини Опщтине ппдразумега се оихпгп 

пдржагаое, пбнагљаое и унапређигаое, кап и изгрщагаое закпнских и друдих пбагеза у 
гези са тим стгарима, акп за пдређени слушај прага кприщћеоа није нещтп друдп 
прпписанп.  

Кприщћеое стгари у јагнпј сгпјини Опщтине пбухгата кприщћеое неппкретних и 
ппкретних стгари у јагнпј сгпјини намеоених изгрщагаоу прага и дужнпсти Опщтине,  
кпје су прибагљене за пптребе прдана и прданизација Опщтине или су им дате на 



кприщћеое, кап и кприщћеое неппкретнпсти кпје неппсреднп не служе изгрщагаоу 
надлежнпсти тих прдана и прданизација гећ за пстгаригаое прихпда путем дагаоа у 
закуп, пднпснп на кприщћеое. 

 
Члан 3. 

 
Стгари у јагнпј сгпјини кпје кпристе прдани Опщтине мпду бити ппкретне и 

неппкретне стгари, кап и друда импгинска прага, кпја служе пстгаригаоу оихпгих прага 
и дужнпсти.  

Неппкретне стгари су: службене здраде и ппслпгне прпстприје, стамбене здраде, 
станпги (укљушујући и станпге у јагнпј сгпјини Опщтине на кпјима је некп лице уписанп са 
прагпм кприщћеоа – станпги из пткупа), дараже и даражна места, неппкретнпсти за 
репрезентатигне пптребе, дпбра у ппщтпј упптреби и пбјекти инфраструктуре кпји у 
складу са закпнпм и друдим прпписима кпјима се уређује јагна сгпјина и издрадоа, мпду 
бити у јагнпј сгпјини ппщтине. 

Ппкретне стгари су: прегпзна средстга (мптпрна гпзила, газдухпплпги, щинска 
гпзила), ппрема и пптрпщни материјали (рашунарски системи, бирптехнишка ппрема, 
канцеларијски намещтај и друди предмети пптребни за рад прдана јединицa лпкалне 
сампупраге), предмети истпријскпдпкументарне, културне и уметнишке греднпсти, и 
друде ппкретне стгари у складу са закпнпм.  

У ппкретне стгари се убрајају нпгац и хартије пд греднпсти шије кприщћеое је 
уређенп ппсебним закпнпм.  

Ппкретне стгари јесу акције и удели у јагним предузећима и друщтгима капитала 
шији је пснигаш Опщтина.  

Друда импгинска прага су прагп на патент, прагп на лиценцу, мпдел, узпрак и жид, 
прагп кприщћеоа технишке дпкументације и друда импгинска прага утгрђена закпнпм. 

 
Члан 4. 

 
Ппступак, нашин и услпги прибагљаоа и расппладаоа драђегинским земљищтем, 

пднпснп ппступак закупа драђегинскпд земљищта редулисан је ппсебнпм пдлукпм. 
 
II. НАДЛЕЖНПСТ ЗА ПДЛУЧИВАОЕ 

 
Члан 5. 

 
Скупщтина Опщтине пдлушује п прибагљаоу и расппладаоу неппкретнпстима у 

јагнпј сгпјини Опщтине.  
Председник Опщтине пдлушује п прибагљаоу и расппладаоу ппкретних стгари у 

јагнпј сгпјини Опщтине. 
Председник Опщтине пдлушује п дагаоу неппкретнпсти у закуп.  
Прптиг аката дпнетих у ппступку прибагљаоа и расппладаоа стгарима у јагнпј 

сгпјини Опщтине није дпзгпљена жалба нити гпђеое упрагнпд сппра.  
Акти дпнети у ппступку прибагљаоа и расппладаоа стгарима у јагнпј сгпјини 

Опщтине пбјагљују се у „Службенпм дласнику драда Враоа“. 



 
III. ПРИБАВЉАОЕ И РАСППЛАГАОЕ НЕППКРЕТНИМ СТВАРИМА 

 
                                                                   Члан 6. 
 
Неппкретне стгари у јагнпј сгпјини Опщтине прибагљају се и птуђују у складу са 

закпнпм кпјим се уређује јагна сгпјина (у даљем тексту: Закпн), ппдзакпнским прпписима 
кпјима се уређују услпги и ппступци прибагљаоа и птуђеоа неппкретнпсти и дагаоа у 
закуп неппкретнпсти у јагнпј сгпјини и пгпм пдлукпм.  

Прибагљаое неппкретних стгари експрппријацијпм грщи се у складу са ппсебним 
закпнпм кпјим је уређен ппступак експрппријације.   

Прибагљаое неппкретних стгари бестеретним прагним ппслпм (ппклпн, 
наслеђигаое, једнпстрана изјага гпље) грщи се у складу са ппсебним закпнима кпјима је 
уређен ппступак наслеђигаоа и ппступак прпмета неппкретнпсти.    
 

Члан 7. 
 

Неппкретнпсти се путем јагнпд надметаоа, прикупљаоа писаних ппнуда или путем 
неппсредне ппдпдбе, прибагљају у јагну сгпјину Опщтине или птуђују из јагне сгпјине на 
пснпгу пдлуке Скупщтине Опщтине. 

Предлпд за ппкретаое ппступка прибагљаоа, пднпснп птуђеоа неппкретнпсти у 
јагнпј сгпјини Опщтине, ппднпси председник Опщтине сампсталнп или на иницијатигу 
надлежне прданизаципне јединице Опщтинске упраге, јагнпд предузећа, друщтга 
капитала, устанпге и друде прданизације шији је пснигаш Опщтина. 

Орданизаципна јединица Опщтинске упраге надлежна за импгинскп-прагне 
ппслпге припрема за прдане Опщтине сге акте п прибагљаоу, пднпснп расппладаоу 
неппкретнпстима у јагнпј сгпјини Опщтине. 

 
1. Прибављаое и птуђеое неппкретнпсти путем јавнпг надметаоа, 
       пднпснп прикупљаоа писаних ппнуда  

 
Члан 8. 

 
            Неппкретне стгари прибагљају се у јагну сгпјину и птуђују из јагне сгпјине 
пплазећи пд тржищне греднпсти неппкретнпсти кпју је прпценип ппрески, пднпснп друди 
надлежни прдан или лиценцирани прпценитељ, у ппступку јагнпд надметаоа, пднпснп 
прикупљаоем писaних ппнуда, акп закпнпм или пгпм пдлукпм није друдашије пдређенп. 

Одлука Скупщтине Опщтине п прибагљаоу, пднпснп птуђеоу неппкретнпсти 
пбагезнп садржи: назиг прдана за шије пптребе се неппкретнпст прибагља у јагну сгпјину 
Опщтине (назиг купца); карактеристике неппкретнпсти кпја се прибагља у јагну сгпјину 
Опщтине; ближе услпге за прибагљаое неппкретнпсти у јагну сгпјину Опщтине (предаја у 
ппсед, рпк плаћаоа и сл.); грста ппступка (јагнп надметаое, пднпснп прикупљаое 
писаних ппнуда); гисина средстага пбезбеђених у бучету (у слушају прибагљаоа), 
пднпснп ппшетна цена (у слушају прпдаје); лицитаципни кпрак (у слушају јагнпд надметаоа) 
и др. 



Одлукпм из стага 2. пгпд шлана пбразује се и именује кпмисија за спрпгпђеое 
ппступка јагнпд надметаоа, пднпснп прикупљаоа писаних ппнуда (у даљем тексту: 
Кпмисија), пдређују оени задаци, састаг и брпј шланпга. 
             Скупщтина Опщтине мпже пдлукпм из стага 2. пгпд шлана да пгласти Опщтинскп 
геће да именује шланпге Кпмисије ппсебним рещеоем. 

Накпн дпнпщеоа пдлуке из стага 2. пгпд шлана, Скупщтина Опщтине пбјагљује 
пдлас за јагнп надметаое, пднпснп прикупљаое писаних ппнуда, у днегнпм листу кпји се 
дистрибуира на теритприји Опщтине (за прибагљаое неппкретнпсти), пднпснп на 
теритприји Републике (за птуђеое неппкретнпсти). 
 Нацрт рещеоа п пбразпгаоу Кпмисије и текст пдласа за јагнп надметаое или 
прикупљаое писаних ппнуда израђује прданизаципна јединица Опщтинске упраге 
надлежна за импгинскп-прагне ппслпге. 
 

Члан 9.  
 

 Одлас за јагнп надметаое, пднпснп прикупљеое писаних ппнуда за прибагљаое 
неппкретнпсти у јагну сгпјину Опщтине, садржи:  
 - назиг прдана за шије пптребе се неппкретнпст прибагља у јагну сгпјину (назиг 
купца); 
 - карактеристике неппкретнпсти кпја се прибагља у јагну сгпјину Опщтине;  
 - ближе услпге за прибагљаое неппкретнпсти у јагну сгпјину Опщтине (предаја у 
ппсед, рпк плаћаоа и сл.);  
 - пбагезу ппднпсипца пријаге за ушестгпгаое у ппступку јагнпд надметаоа (у 
даљем тексту: пријага), пднпснп ппнуде за ушестгпгаое у ппступку прикупљаоа писаних 
ппнуда (у даљем тексту: ппнуда), да уз пријагу, пднпснп ппнуду, дпстаги придинал листа 
неппкретнпсти, издатпд пд стране надлежнпд катастра;  
 - пбагезу гласника неппкретнпсти кпја се нуди да дпстаги изјагу, пгерену пред 
надлежним јагним бележникпм, да на истпј неппкретнпсти не ппстпје прага трећих лица, 
да није пптерећена теретима, да није ппд сппрпм, нити ппд забранпм расппладаоа, да 
није предмет теретнпд или бестеретнпд прагнпд ппсла, нити удпгпра п дпжигптнпм 
издржагаоу, да не ппстпје друде сметое за пренпс прага сгпјине, кап и изјагу да, укпликп 
се утгрди да на неппкретнпсти кпја се нуди ппстпји билп какаг терет, прпдагац се 
пбагезује да да птклпни п сгпм трпщку, пднпснп да купцу пружи защтиту пд егикције и 
снпси сгу пддпгпрнпст за егентуалне прагне недпстатке;  
 - пбагезу ппднпсипца пријаге, пднпснп ппнуде, да уз пријагу, пднпснп ппнуду, 
дпстаги дпказ да су измирени сги трпщкпги кприщћеоа неппкретнпсти кпја се нуди 
(ппрез на импгину, кпмунални трпщкпги и трпщак електришне енердије и сл.);  
 - критеријум за избпр најппгпљнијед ппнуђаша;  
 - пбагезан садржај пријаге, пднпснп ппнуде и испраге кпје је пптребнп дпстагити 
уз пријагу, пднпснп ппнуду: ппдаци п ппднпсипцу пријаге (за физишка лица: име и 
презиме, адреса, брпј лишне карте и јединстгени матишни брпј драђана; за предузетнике: 
изгпд из редистра надлежнпд прдана, име и презиме, адреса, брпј лишне карте, 
јединстгени матишни брпј драђана, назиг радое, матишни брпј и ппрески 
идентификаципни брпј; за прагна лица: назиг и седищте, изгпд из редистра надлежнпд 



прдана и пптгрда п ппрескпм идентификаципнпм брпју, кап и пунпмпћје за лице кпје 
заступа ппднпсипца пријаге);  
 - адресу за дпстагљаое пријаге, пднпснп ппнуде;  
 - рпк за ппднпщеое пријаге, пднпснп ппнуде;  
 - местп и греме пдржагаоа јагнпд надметаоа, пднпснп птгараоа ппнуда;  
 - пбагещтеое да ппднпсипци небладпгремене и непптпуне пријаге, пднпснп 
ппнуде неће мпћи да ушестгују у ппступку јагнпд надметаоа, пднпснп прикупљаоа 
писаних ппнуда, пднпснп да ће исте бити пдбашене и  
 - друде елементе битне за предмет прибагљаоа неппкретнпсти.  
 

Члан 10. 
 

 Одлас за јагнп надметаое пднпснп прикупљаое писаних ппнуда за птуђеое 
неппкретнпсти из јагне сгпјине Опщтине садржи: 
 - назиг прдана и кприсника неппкретнпсти кпја се птуђује из јагне сгпјине  
(прпдагац);  
 - ближе ппдатке п нашину птуђеоа неппкретнпсти из јагне сгпјине Опщтине (јагнп 
надметаое или прикупљаое писaних ппнуда);  
 - ппис неппкретнпсти кпја се птуђује из јагне сгпјине Опщтине;  
 - ппшетну цену пп кпјпј се неппкретнпст птуђује;  

- рпкпге плаћаоа;  
- критеријуме за избпр најппгпљнијед ппнуђаша;  
- гисину и нашин ппладаоа деппзита;  

 - рпк за ппграћај деппзита ушесницима кпји нису успели на јагнпм надметаоу, 
пднпснп у ппступку прикупљаоа писаних ппнуда;  
 - пбагезан садржај пријаге, пднпснп ппнуде и испраге кпје је пптребнп дпстагити 
уз пријагу, пднпснп ппнуду: ппдаци п ппднпсипцу пријаге (за физишка лица: име и 
презиме, адреса, брпј лишне карте и јединстгени матишни брпј драђана; за предузетника: 
изгпд из редистра надлежнпд прдана, име и презиме, адреса, брпј лишне карте, 
јединстгени матишни брпј драђана, назиг радое, матишни брпј и ппрески 
идентификаципни брпј; а за прагна лица: назиг и седищте, изгпд из редистра надлежнпд 
прдана и пптгрда п ппрескпм идентификаципнпм брпју, кап и пунпмпћје за лице кпје 
заступа ппднпсипца пријаге);  

- адресу за дпстагљаое пријаге, пднпснп ппнуде;  
 - местп и греме преузимаоа дпкументације (нацрт удпгпра) и пбразаца (изјага п 
дубитку прага на граћаое деппзита кпја шини састагни деп прпдајне дпкументације, 
пријага за ушещће  на јагнпм надметаоу, изјага п гисини ппнуђене цене, изјага ушесника 
пдласа да прихгата услпге из јагнпд пдласа, записник п примппредаји кпнкурсне 
дпкументације и др.); 
          - рпк за ппднпщеое пријаге, пднпснп ппнуде;  
 - местп и греме пдржагаоа јагнпд надметаоа, пднпснп птгараоа писаних ппнуда;                                                               
 - пбагещтеое да ппднпсипци небладпгремене или непптпуне пријаге, пднпснп 
ппнуде неће мпћи да ушестгују у ппступку јагнпд надметаоа, пднпснп прикупљаоа 
ппнуда, пднпснп да ће такге пријаге бити пдбашене и 

- друде елементе битне за предмет птуђеоа. 



 
 У ппступку прикупљаоа писаних ппнуда, у пријаги се пбагезнп нагпди изнпс кпји 
се нуди за предметну неппкретнпст. 
 

Члан 11. 
 

 Ппступак јагнпд надметаоа, пднпснп прикупљаоа писаних ппнуда ради 
прибагљаоа, пднпснп птуђеоа неппкретнпсти у јагнпј сгпјини Опщтине, спрпгпди 
Кпмисија. 

Струшнп-администратигне ппслпге за пптребе Кпмисије грщи прданизаципна 
јединица Опщтинске упраге надлежна за импгинскп-прагне ппслпге. 
 О тпку ппступка јагнпд надметаоа, пднпснп птгараоа приспелих ппнуда Кпмисија 
гпди записник. 
 Накпн спрпгеденпд ппступка из стага 1. пгпд шлана, Кпмисија утгрђује предлпд за 
избпр најппгпљнијед ппнуђаша. 
   

Члан 12.  
 

             Рещеое п избпру најппгпљнијед ппнуђаша, накпн спрпгеденпд ппступка јагнпд 
надметаоа или прикупљаоа писаних ппнуда за прибагљаое, пднпснп птуђеое 
неппкретнпсти из јагне сгпјине Опщтине дпнпси Скупщтина Опщтине, на предлпд 
Опщтинскпд гећа. 

Рещеоем из стага 1. пгпд шлана истпгременп се даје пглащћеое председнику 
Опщтине да у име и за рашун Опщтине закљуши удпгпр са најппгпљнијим ппнуђашем.  
 Рещеое из стага 1. пгпд шлана је кпнашнп и прптиг истпд се не мпже изјагити 
жалба.  

Председник ппщтине је дужан да пп пкпншанпм ппступку дпстаги писани изгещтај 
Скупщтини Опщтине са кпмлетнпм дпкументацијпм.  
              У слушају да ппстпји дга или гище ппнуђаша, па најппгпљнији ппнуђаш пдустане пд 
закљушигаоа удпгпра, ппступак се мпра ппнпгити пд ппшетка.  
 

    Члан 13.  
 

Удпгпр п прибагљаоу неппкретнпсти у јагну сгпјину Опщтине, пднпснп п птуђеоу 
неппкретнпсти из јагне сгпјине, у име Опщтине закљушује председник Опщтине, пп 
претхпднп прибагљенпм мищљеоу Опщтинскпд прагпбранилащтга.  

Орданизаципна јединица Опщтинске упраге надлежна за импгинскп-прагне 
ппслпге у пбагези је да примерак закљушенпд удпгпра дпстаги прданизаципнпј јединици 
Опщтинске упраге надлежнпј за ппслпге финансија и Опщтинскпм прагпбранилащтгу, а 
придинал закљушенпд удпгпра заједнп са рещеоем прдану надлежнпм за гпђеое 
егиденције неппкретнпсти у јагнпј сгпјини, у рпку пд три дана пд дана изгрщене 
сплемнизације тпд удпгпра пд стране јагнпд бележника.  

У слушају да се удпгпр п прибагљаоу или расппладаоу не закљуши у рпку пд 30 
дана пд дана пбјагљигаоа у службенпм дласилу рещеоа п избпру најппгпљнијед 
ппнуђаша, Председник ппщтине је дужан да пбагести дпнпсипца пдлуке и Опщтинскп 



прагпбранилащтгп ради ппкретаоа ппступка стагљаоа ган снаде рещеоа п избпру 
најппгпљнијед ппнуђаша.  
 

 
Члан 14. 

 
Опщтинскп прагпбранилащтгп дужнп је да дпстаги рещеое п упису или брисаоу 

пддпгарајућих прага на неппкретнпсти прданизаципнпј јединици Опщтинске упраге 
надлежнпј за импгинскп-прагне ппслпге и прданизаципнпј јединици надлежнпј за 
ппслпге финансија, у рпку пд три дана пд дпбијаоа пгпд рещеоа. 

Опщтинскп прагпбранилащтгп дужнп је да дá мищљеое из шлана 13. стаг 1. пге 
пдлуке, у рпку пд псам дана пд дана пријема захтега.  

Опщтинскп прагпбранилащтгп дужнп је да ппкрене ппступак за стагљаое ган 
снаде рещеоа п избпру најппгпљнијед ппнуђаша, у слушају из шлана 13. стаг 3. пге пдлуке, 
у рпку пд пет дана пд пријема пбагещтеоа пд стране Председника ппщтине. 

 
2. Прибављаое и птуђеое неппкретнпсти неппсреднпм ппгпдбпм  

 
        Члан 15. 

 

 Изузетнп пд ппступка прибагљаоа неппкретнпсти у јагну сгпјину путем јагнпд 

надметаоа и прикупљаоа писаних ппнуда, неппкретнпсти се мпду прибагити и путем 

размене неппсреднпм ппдпдбпм, али самп ппд следећим услпгима:  

1) акп је такга размена у интересу Опщтине, пднпснп акп се на тај нашин пбезбеђују 

гећи прихпди за Опщтину;  

2) акп се неппкретнпсти размеоују ппд тржищним услпгима и  

3) акп се у слушају кад је тржищна греднпст неппкретнпсти у јагнпј сгпјини Опщтине 

гећа пд тржищне греднпсти неппкретнпсти кпја се прибагља у јагну сгпјину на 

име размене, удпгпри дпплата разлике у нпгцу у рпку пд 20 дана пд дана 

закљушеоа удпгпра. 

 Предлпд акта, пднпснп акт п прибагљаоу неппкретнпсти мпра да садржи 

пбразлпжеое из кпјед се мпже утгрдити ппстпјаое пкплнпсти из стага 1. ташка 1) пгпд 

шлана, уз пбагезнп пбјащоеое разлпда збпд кпјих се прибагљаое није мпдлп реализпгати 

јагним надметаоем, пднпснп прикупљаоем писаних ппнуда. 

 

Члан 16. 

 

            Неппкретне стгари се мпду прибагити или птуђити из јагне сгпјине неппсреднпм 

ппдпдбпм, али не исппд пд стране надлежнпд прдана прпцеоене тржищне греднпсти 

неппкретнпсти (кпд птуђеоа), пднпснп не изнад те греднпсти (кпд прибагљаоа), акп у 

кпнкретнпм слушају тп предстагља јединп мпдуће рещеое.  



            Предлпд акта п пгакгпм пблику расппладаоа, пднпснп прибагљаоа мпра да садржи 

пбразлпжеое из кпјед се мпже утгрдити ппстпјаое пгих пкплнпсти уз пбагезнп 

пбјащоеое разлпда збпд кпјих се прибагљаое/птуђеое није мпдлп реализпгати јагним 

надметаоем, пднпснп прикупљаоем писaних ппнуда.  

Неппкретнпсти у јагнпј сгпјини Опщтине прибагљају се и птуђују пп ппступку кпји 

је уређен уредбпм кпјпм се ближе уређују услпги прибагљаоа и птуђеоа неппкретнпсти 

неппсреднпм ппдпдбпм и дагаоа у закуп стгари у јагнпј сгпјини, пднпснп прибагљаоу и 

уступаоу искприщћагаоа друдих импгинских прага, кап и ппступцима јагнпд надметаоа и 

прикупљаоа писаних ппнуда (у даљем тексту: Уредба). 

 

3. Птуђеое неппкретнпсти исппд тржишне цене, пднпснп без накнаде  

 

Члан 17. 

 

            Неппкретнпсти се мпду птуђити из јагне сгпјине Опщтине и исппд тржищне цене, 

пднпснп без накнаде, акп ппстпји интерес за такгим расппладаоем, кап щтп је птклаоаое 

ппследица елементарних неппдпда или у друдим слушајегима прпписаним закпнпм или 

ппдзакпнским актима. 

Неппкретнпсти се птуђују из јагне сгпјине исппд тржищне цене, пднпснп без 

накнаде, на нашин и ппд услпгима утгрђеним Закпнпм и Уредбпм.    

            

4. Ппступак и надлежнпст кпд прибављаоа и птуђеоа неппкретнпсти 

неппсреднпм ппгпдбпм и исппд тржишне цене, пднпснп без накнаде 

 

Члан 18. 

 

              Одлуку да се неппкретнпст прибаги или птуђи из јагне сгпјине Опщтине 
неппсреднпм ппдпдбпм или исппд тржищне цене, пднпснп без накнаде, ппд услпгима 
прпписаним пгпм пдлукпм, дпнпси Скупщтина Опщтине.  
              Одлука из стага 1. пгпд шлана мпра да садржи пбразлпжеое разлпда кпји 
ппрагдагају сгаки пд нагедених нашина прибагљаоа и расппладаоа неппкретнпстима у 
јагнпј сгпјини. 
      Предлпд пдлуке п прибагљаоу неппкретнпсти у јагну сгпјину Опщтине, пднпснп 
птуђеоу неппкретнпсти из јагне сгпјине Опщтине путем неппсредне ппдпдбе, исппд 
тржищне цене или без накнаде, утгрђује Опщтинскп геће.  
      Накпн дпнпщеоа пдлуке из стага 1. пгпд шлана, Скупщтина Опщтине пбразује 
кпмисију за спрпгпђеое ппступка.  
              Накпн спрпгеденпд ппступка кпмисија из стага 4. пгпд шлана састагља записник 
кпји заједнп са пддпгарајућим предлпдпм дпстагља Опщтинскпм гећу. 
              Рещеое п прибагљаоу, пднпснп птуђеоу неппкретнпсти из стага 1. пгпд шлана, на 
предлпд Опщтинскпд гећа, дпнпси Скупщтина Опщтине.  



      Рещеое из стага 6. пгпд шлана је кпнашнп и прптиг истпд није мпдуће изјагити 
жалбу.  
      Удпгпр п прибагљаоу неппкретнпсти у јагну сгпјину Опщтине пднпснп п 
птуђеоу неппкретнпсти из јагне сгпјине Опщтине путем неппсредне ппдпдбе, исппд 
тржищне цене, пднпснп без накнаде, у име и за рашун Опщтине закљушује председник 
Опщтине, накпн прибагљенпд мищљеоа Опщтинскпд прагпбранилащтга.  
 

Члан 19. 
 
 Одредбе пге пдлуке кпје се пднпсе на пбагезе Опщтинскпд прагпбранилащтга кпд 

прибагљаоа и расппладаоа неппкретнпсти путем јагнпд надметаоа и прикупљаоа 

писаних ппнуда, схпднп се примеоују и на пгај ппступак.  

 

5. Даваое у закуп неппкретнпсти у јавнпј свпјини Ппштине  

 

Члан 20. 

 

            Неппкретнпсти у јагнпј сгпјини дају се у закуп, пплазећи пд тржищне греднпсти 

закупнине, у ппступку јагнпд надметаоа и прикупљаоем писаних ппнуда. 

            Скупщтина Опщтине прпписује гисину закупнине за кприщћеое стамбених здрада, 

станпга, ппслпгних прпстприја и даража у јагнпј сгпјини.  

            Изузетнп пд стага 1. пгпд шлана, неппкретнпсти се мпду дати у закуп и неппсреднпм 

ппдпдбпм, у слушајегима предгиђеним Закпнпм и Уредбпм, стим да пдлука п пгакгпм 

расппладаоу мпра бити ппсебнп пбразлпжена.  

            Неппкретнпсти у јагнпј сгпјини Опщтине не мпду се дагати у ппдзакуп.  

 

Члан 21. 

 

             O дагаоу у закуп неппкретнпсти у јагнпј сгпјини Опщтине пдлушује председник 

Опщтине.  

             Одлука из стага 1. пгпд шлана треба да садржи сге пбагезне елементе будућед 

пдласа п спрпгпђеоу ппступка јагнпд надметаоа или прикупљаоа писаних ппнуда, кпји су 

утгрђени пгпм пдлукпм и гажећим ппдзакпнским актима. 

 

Члан 22.  

 

Одлас п дагаоу неппкретнпсти у закуп садржи: 
 - назиг прдана и кприсника неппкретнпсти кпја се даје у закуп (назиг закуппдагца);  
 - ближе ппдатке п нашину дагаоа у закуп неппкретнпсти (јагнп надметаое или 
прикупљаое писаних ппнуда);  

- ппис неппкретнпсти кпја се даје у закуп;  



 - услпге ппд кпјима се неппкретнпст даје у закуп (рпк трајаоа закупа, делатнпсти 
кпје се мпду пбагљати, и др.);  
 - пбагезе закупца у гези са кприщћеоем неппкретнпсти за пдређену сгрху и 
намену;  
 -  наппмену да закупац не сме предметну неппкретнпст издати у ппдзакуп; 
 - греме и местп пдржагаоа јагнпд надметаоа, пднпснп разматраоа приспелих 
ппнуда;  
 - нашин, местп и греме за дпстагљаое пријага за ушещће у ппступку јагнпд 
надметаоа, пднпснп дпстагљаоа писаних ппнуда за ушещће у ппступку прикупљаоа 
писаних ппнуда;  
 - местп и греме угида у дпкументацију у гези са неппкретнпсти кпја се даје у закуп;  
 - ппшетну, пднпснп најнижу гисину закупнине пп кпјпј се неппкретнпст мпже дати у 
закуп;  

- гисину и нашин ппладаоа деппзита;  
 - рпк за ппграћај деппзита ушесницима кпји нису успели на јагнпм надметаоу, 
пднпснп у ппступку прикупљаоа писаних ппнуда; 

- критеријуме за избпр најппгпљнијед ппнуђаша и 
- друде елементе битне за предмет дагаоа у закуп. 
 

 Пријага, пднпснп ппнуда кпја се дпстагља пбагезнп садржи: дпказ п уплати 
деппзита, изнпс закупнине кпја се нуди, кап и: за физишка лица - име и презиме, адресу, 
брпј лишне карте, јединстгени матишни брпј драђана; за предузетнике - име и презиме 
предузетника, изгпд из редистра надлежнпд прдана и ппрески идентификаципни врпј, 
адресу, брпј лишне карте, јединстгени матишни брпј драђана, назиг радое, матишни брпј; 
за прагна лица - назиг и седищте, кппију рещеоа п упису прагнпд лица у редистар кпд 
надлежнпд прдана и ппрески идентификаципни врпј, кап и пунпмпћје за лице кпје заступа 
ппднпсипца пријаге, пднпснп ппнуде.  
 Ппднпсипци небладпгремене или непптпуне пријаге, пднпснп ппнуде, не мпду 
ушестгпгати у ппступку јагнпд надметаоа или прикупљаоа писаних ппнуда, а непптпуне 
или небладпгремене пријаге, пднпснп ппнуде се пдбацују. 
 

Члан 23. 

 

            Неппкретнпсти се мпду дати у закуп на пдређенп или непдређенп греме.  

 

Члан 24.  

 

          Ппступак дагаоа у закуп неппкретнпсти спрпгпди кпмисија кпју пбразује 
председник Опщтине рещеоем, на перипд пд 4 дпдине. 
  Кпмисија из стага 1. пгпд шлана има председника и 2 шлана. 

Струшнп-администратигне ппслпге за пптребе пге кпмисије грщи прданизаципна 
јединица Опщтинске упраге надлежна за импгинскп-прагне ппслпге. 



  О тпку ппступка јагнпд надметаоа, пднпснп птгараоа приспелих ппнуда, кпмисија 
гпди записник, кпји заједнп са предлпдпм за избпр најппгпљнијед ппнуђаша дпстагља 
прданизаципнпј јединици Опщтинске упраге надлежнпј за импгинскп-прагне ппслпге. 

Избпр најппгпљнијед ппнуђаша грщи се применпм критеријума најгище ппнуђене 
закупнине.  
 Укпликп у ппступку дга или гище ппнуђаша ппнуде исти изнпс закупнине, избпр 
најппгпљнијед ппнуђаша грщи се жребпм.  
 

Члан 25. 
 

Орданизаципна јединица из шлана 24. стаг 3. пге пдлуке, утгрђује предлпд рещеоа 
п дагаоу у закуп неппкретнпсти, пп претхпднп прибагљенпм мищљеоу Опщтинскпд 
прагпбранилащтга. 
 Рещеое п дагаоу у закуп неппкретнпсти дпнпси председник Опщтине. 
  На рещеое из стага 2. пгпд шлана, сгаки ушесник у ппступку мпже ппднети 
придпгпр Опщтинскпм гећу.  
 Одлука Опщтинскпд гећа је кпнашна.  
  Удпгпр п закупу неппкретнпсти са изабраним најппгпљнијим ппнуђашем закљушује 
председник Опщтине. 
 Удпгпрпм из стага 5. пгпд шлана редулищу се међуспбна прага и пбагезе удпгпрних 
страна. 

Члан 26. 
 

 Неппкретнпсти у јагнпј сгпјини Oпщтине мпду се изузетнп дати у закуп и ган 
ппступка јагнпд надметаоа, пднпснп прикупљаоа писаних ппнуда, у слушајегима: 
 - када закуп траже амбасаде страних држага у Републици Србији, кап и трдпгинска 
и гпјна предстагнищтга и друде прданизације при диплпматскп-кпнзуларним 
предстагнищтима у Републици Србији, међунарпдне прданизације за ппмпћ и сарадоу са 
земљама Егрппске уније, међунарпдне хуманитарне прданизације у циљу пбезбеђеоа 
услпга за смещтај и рад у Републици Србији, кап и дпмаће хуманитарне прданизације, 
пплитишке странке, прданизације и удружеоа драђана из пбласти здрагстга, културе, 
науке, прпсгете, сппрта, спцијалне и дешије защтите, защтите жигптне средине, ппд 
услпгпм да тај прпстпр не кпристе за пстгаригаое прихпда, кап и у друдим слушајегима, у 
складу са Уредбпм; 
 - када закупац престане да пбагља сгпју делатнпст, услед тещке бплести, пдласка у 
пензију или смрти, а дпделу у закуп тражи брашни друд, дете или рпдитељ закупца 
(шланпги ппрпдишнпд дпмаћинстга), ппд услпгпм да настаги са пбагљаоем исте 
делатнпсти; 
 - када закупац-прагнп лице тражи пдређигаое за закупца друдп прагнп лице шији 
је пснигаш или када закупац-прагнп лице тражи пдређигаое за закупца друдп прагнп 
лице, а пба прагна лица имају истпд пснигаша, пднпснп када је кпд закупца-прагнпд лица 
дпщлп дп пдређених статусних прпмена; 
 - када закупац-физишкп лице тражи пдређигаое за закупца прагнп лице шији је 
пснигаш или када пснигаш прагнпд лица, збпд брисаоа истпд из редистра надлежнпд 
прдана, тражи да буде пдређен за закупца, кап физишкп лице; 



 - када закупац кпји је уреднп измиригап пбагезу плаћаоа закупнине, тражи 
прпдужеое удпгпра п закупу, закљушенпд на пдређенп греме, најраније три месеца, а 
најкасније месец дана пре истека удпгпра п закупу; 
 - када се неппкретнпст даје у закуп за пптребе пдржагаоа сппртских, културних, 
сајамских, наушних и друдих слишних пптреба, а рпк закупа је краћи пд 30 дана; 
 - када се неппкретнпст не изда у закуп ни ппсле спрпгедених шетири и гище 
ппступка јагнпд пдлащагаоа, али не исппд 60% пд тржищне гисине закупнине за ту 
неппкретнпст, пднпснп гисине закупнине прпписане ппщтим актпм надлежнпд прдана; 
 - када дагаое у закуп тражи физишкп лице кпјем је та неппкретнпст пдузета 
наципнализацијпм, пднпснп оедпги наследници, ппд услпгпм да је ппкренут ппступак за 
граћаое пдузете импгине пред надлежним прданпм; 
 - када један пд закупаца исте неппкретнпсти тражи престанак закуппдагнпд 
пднпса, а друди закупац тражи закљушеое удпгпра п закупу, кап једини закупац; 
 - када закупац-прагнп лице затражи пдређигаое за закупца неппкретнпсти друдп 
прагнп лице, ппд услпгпм да пнп измири целпкупан дуд закупца настап услед неплаћаоа 
закупнине и трпщкпга кприщћеоа закупљене неппкретнпсти, а укпликп тај дуд није 
мпдуће намирити на друди нашин; 
 - када је тп пптребнп ради бпље прданизације и ефикаснпсти рада нпсипца прага 
јагне сгпјине, пднпснп кприсника стгари у јагнпј сгпјини, кап и ппсебних служби и 
прданизација шији су пни пснигаши;  
 - када закљушеое удпгпра п закупу дараже тражи гласник стана или закупац стана, 
дде је даража састагни деп стана и са станпм шини једну целину, пднпснп има гертикалну 
кпмуникацију са станпм. 

 
 Одлуку п дагаоу у закуп неппкретнпсти из стага 1. пгпд шлана дпнпси председник 
Опщтине, на пбразлпжен предлпд кпмисије из шлана 24. пге пдлуке. 
 

Члан 27. 
 

На ппступак дагаоа у закуп неппкретнпсти у јагнпј сгпјини исппд тржищне цене 
или неппсреднпм ппдпдбпм схпднп се примеоују пдредбе пге пдлуке кпје се пднпсе на 
птуђеое и прибагљаое наппкретнпсти исппд тржищне цене или путем неппсредне 
ппдпдбе, кап и пдредбе Закпна и Уредбе кпјима је тај ппступак ближе уређен. 

 
6. Ппсебни пблици распплагаоа неппкретнпстима 

 
а) Пренпс права јавне свпјине на неппкретнпсти на другпг нпсипца јавне свпјине, 
пднпснп другп физичкп или правнп лице 

  
Члан 28. 

 
Опщтина мпже пренети прагп јагне сгпјине на друдпд нпсипца јагне сгпјине, са 

накнадпм или без накнаде, кап и изгрщити размену прага јагне сгпјине са друдим 
нпсипцем прага јагне сгпјине, ппд услпгима и на нашин прпписан Закпнпм и 
ппдзакпнским актпм. 



Размена прага сгпјине мпдућа је и са друдим физишким или прагним лицем, с тим 
да се мпра грщити према тржищним услпгима и уз пбагезу дпплате цене укпликп ппстпји 
разлика у цени/ппгрщини неппкретнпсти кпје су предмет размене. 

Ппступак расппладаоа из стага 1. пгпд шлана спрпгпди се на нашин прпписан пгпм 
пдлукпм за прибагљаое неппкретних стгари у јагну сгпјину Опщтине, пднпснп птуђеое 
неппкретних стгари из јагне сгпјине Опщтине путем јагнпд надметаоа, прикупљаоа 
писаних ппнуда или неппсреднпм ппдпдбпм.  

 
 

б) Даваое ствари у јавнпј свпјини на кпришћеое 
 

Члан 29. 
 
Неппкретнпсти у јагнпј сгпјини мпду се дагати на кприщћеое кприсницима шији је 

пснигаш Опщтина, ппд услпгима и на нашин прпписан Закпнпм и ппдзакпнским актпм. 
Нпсипци прага кприщћеоа и кприсници неппкретнпсти у јагнпј сгпјини Опщтине 

имају прага и пбагезе прпписане закпнпм и пгпм пдлукпм.  
 

Члан 30. 
 

Одлуку п дагаоу неппкретнпсти на кприщћеое дпнпси Председник Опщтине.  
Председник Опщтине, закљушује удпгпр п дагаоу неппкретнпсти у јагнпј сгпјини 

ппщтине на кприщћеое. 
Орданизаципна јединица Опщтинске упраге надлежна за импгинскп-прагне 

ппслпге у пбагези је да примерак закљушенпд удпгпра дпстаги прданизаципнпј јединици 
Опщтинске упраге надлежнпј за ппслпге финансија и Опщтинскпм прагпбранилащтгу, у 
рпку пд три дана пд закљушеоа тпд удпгпра. 

             
Члан 31. 

  
На захтег држагних прдана и прданизација, пднпснп прдана и прданизација 

Опщтине, прагних лица и друдих прданизација, прпстпр у службеним здрадама 
(канцеларијски прпстпр) пднпснп службени прпстпр (сале), мпже се дати на пригременп, 
пднпснп ппгременп кприщћеое, са накнадпм или без накнаде, за рад, пдржагаое 
састанака, прпмпција и манифестација пд ппщтед друщтгенпд знашаја за лпкалну 
заједницу, ппднпсипцу захтега.  

Одлуку п дагаоу на кприщћеое неппкретнпсти из стага 1. пгпд шлана дпнпси 
Председник ппщтине, или лице кпје пгласти.  

Штету насталу на ппреми или службенпм прпстпру за греме пригременпд пднпснп 
ппгременпд кприщћеоа, снпси лице кпме је прпстпр дат на кприщћеое.  

 
Члан 32. 

 
О расппреду кприщћеоа службених здрада и прпстприја за пптребе прдана 

Опщтине пдлушује председник Опщтине.  



 
в) Одузимаое права кпришћеоа на неппкретнпсти 

 
Члан 33. 

 
Прагп кприщћеоа на неппкретнпсти у јагнпј сгпјини Опщтине, мпже се пдузети пд 

нпсипца прага кприщћеоа ппд услпгима прпписаним Закпнпм. 
Одлуку п пдузимаоу прага кприщћеоа дпнпси Скупщтина Опщтине на предлпд 

председника Опщтине.  
 
г) Засниваое хипптеке на неппкретнпстима у јавнпј свпјини 

 
                                                                    Члан 34. 
 
На неппкретнпстима у јагнпј сгпјини Опщтине мпже се заснпгати хипптека. 

          Одлуку п заснигаоу хипптеке на неппкретнпстима у јагнпј сгпјини Опщтине 
дпнпси Скупщтина Опщтине. 

Орданизаципна јединица Опщтинске упраге надлежна за импгинскп-прагне 
ппслпге, пп дпбијаоу пбразлпжене иницијатиге, израђује нацрт пдлуке п заснигаоу 
хипптеке на неппкретнпстима у јагнпј сгпјини Опщтине и дпстагља да Опщтинскпм гећу. 

Опщтинскп геће утгрђује предлпд пдлуке и дпстагља да Скупщтини Опщтине на 
усгајаое. 

Залпжну изјагу у име Опщтине пптписује председник Опщтине.  
 

д) Одлучиваое п праву прече куппвине неппкретнпсти 
 
 Члан 35. 
 
Физишкп или прагнп лице кпје намерага да птуђи неппкретнпст или деп 

неппкретнпсти на кпјпј Опщтина има прагп преше куппгине према гажећим прпписима, 
мпже да ппднесе ппнуду прданизаципнпј јединици Опщтинске упраге надлежнпј за 
импгинскп-прагне ппслпге. Ппнуда мпра да садржи ппдатке п неппкретнпсти нагедене 
из катастара неппкретнпсти и цену пп кпјпј се неппкретнпст нуди.  

Орданизаципна јединица Опщтинске упраге надлежна за импгинскп-прагне 
ппслпге ппнуду дпстагља Опщтинскпм гећу, на разматраое. 

Опщтинскп геће укпликп ппнуду прихгати, утгрђује предлпд пдлуке и дпстагља да 
Скупщтини Опщтине на усгајаое. 

Председник ппщтине, на пснпгу пдлуке Скупщтине ппщтине п прибагљаоу 
неппкретнпсти или дела неппкретнпсти из стага 1. пгпд шлана, закљушује удпгпр п 
прибагљаоу неппкретнпсти или дела неппкретнпсти у јагну сгпјину Опщтине.   

 
Члан 36. 

  
Кпд птуђеоа неппкретнпсти или дела неппкретнпсти на кпјпј Опщтина има прагп 

сусгпјине са друдим физишким или прагним лицем, Опщтина је у пбагези да ппщтује 



прагп прешед и ппнуди неппкретнпст или деп неппкретнпсти сугласнику, пп тржищним 
услпгима, путем неппсредне ппдпдбе, ппд услпгпм да је неппкретнпст дељига.  

У слушају да сугласник пдбије куппгину неппкретнпсти или дела неппкретнпсти, 
приступа се прпдаји путем јагнпд надметаоа или прикупљаоа писаних ппнуда у сгему 
према ппступку утгрђенпм Закпнпм и пгпм пдлукпм. 
 
 
 
 
 
 
ђ) Распплагаое станпвима у јавнпј свпјини 

Члан 37. 
 

На ппступак расппладаоа станпгима у јагнпј сгпјини на кпјима је некп лице 
уписанп са прагпм кприщћеоа (станпги из пткупа) примеоују се пдредбе ппсебнпд 
закпна кпјим је редулисанп питаое стамбене ппдрщке и станпгаоа.  

 
VI. ПРИБАВЉАОЕ И РАСППЛАГАОЕ ППКРЕТНИМ СТВАРИМА 

 

1. Прибављаое и птуђеое ппкретних ствари  

 

Члан 38. 
 

Ппступак прибагљаоа ппкретних стгари у јагну сгпјину Опщтине спрпгпди се у 
складу са закпнпм кпјим се уређују јагне набагке.   

 Акт п прибагљаоу ппкретних стгари у јагну сгпјину Опщтине дпнпси председник 
Опщтине на предлпд прданизаципне јединице Опщтинске упраге надлежне за импгинскп-
прагне ппслпге. 

Орданизаципна јединица из стага 2. пгпд шлана спрпгпди ппступак прибагљаоа 
ппкретних стгари у јагну сгпјину Опщтине, у складу са закпнпм, Уредбпм и пгпм пдлукпм.   
 

Члан 39. 
Отуђеое ппкретних стгари из јагне сгпјине грщи се у ппступку јагнпд пдлащагаоа, 

пднпснп ппступку прикупљаоа писаних ппнуда, на нашин кпјим се пбезбеђује интерес 
Опщтине.  

Изузетнп пд стага 1. пгпд шлана, ппкретне стгари мпду се птуђити из јагне сгпјине 
Опщтине неппсреднпм ппдпдбпм.  

У ппступку птуђеоа неппсреднпм ппдпдбпм, купппрпдајна цена не мпже бити 
маоа пд најниже, пднпснп ппшетне цене утгрђене у ппступку јагнпд пдлащагаоа, пднпснп 
прикупљаоа писаних ппнуда. 

Изузетнп пд стага 3. пгпд шлана, птуђеое ппкретних стгари из јагне сгпјине 
Опщтине мпже се грщити и исппд тржищне цене, пднпснп без накнаде, акп ппстпји 
интерес за такгим расппладаоем, кап щтп је птклаоаое ппследица елементарних 
неппдпда и у друдим слушајегима утгрђеним закпнпм.  



Ппкретне стгари кпје немају никакгу тржищну греднпст или се ради п стгарима 
изузетнп мале тржищне греднпсти мпду се ппклпнити друдпм нпсипцу прага јагне 
сгпјине. 

 Пре дпнпщеоа пдлуке п ппклпну неппхпднп је да Орданизаципна јединица 
Опщтинске упраге надлежна за ппслпге финансија изгрщи анализу трпщкпга ппседпгаоа 
те ппкретне стгари, и акп су трпщкпги ппседпгаоа гећи пд кпристи кпју та ппкретна стгар 
има стишу се услпги за птуђеое без накнаде (ппклпн).  
 
 
 
 

Члан 40. 
 

          Акт п ппкретаоу ппступка птуђеоа ппкретних стгари из јагне сгпјине Опщтине, у 
ппступку јагнпд пдлащагаоа, пднпснп прикупљаоа писаних ппнуда дпнпси председник 
Опщтине.  
           Председник Опщтине истпгременп са дпнпщеоем акта из стага 1. пгпд шлана, 
пбразује и именује кпмисију за птуђеое ппкретних стгари из јагне сгпјине Опщтине. 
Истим актпм пдређују се и задаци кпмисије.  
      Струшнп-администратигне ппслпге за пптребе кпмисије из стага 2. пгпд шлана грщи 
прданизаципна јединица Опщтинске упраге надлежна за импгинскп-прагне ппслпге. 
 

Члан 41. 
 

Акт п птуђеоу ппкретне импгине дпнпси председник Опщтине, на предлпд 
кпмисије из шлана 40. стаг 2. пге пдлуке. 

Удпгпр п птуђеоу ппкретне импгине у име и за рашун Опщтине закљушује 
председник Опщтине. 

Председник Опщтине мпже за закљушигаое удпгпра за птуђеое ппкретне импгине 
мале греднпсти дати пглащћеое друдпм лицу.  
 

2. Закуп ппкретних ствари 
                        

Члан 42. 
 
Закуп ппкретних стгари у јагнпј сгпјини Опщтине уређује се ппсебнпм пдлукпм 

Скупщтине Опщтине. 
 

3. Пренпс права јавне свпјине на ппкретним стварима 
 на другпг нпсипца јавне свпјине, укључујући и размену 

 
Члан 43. 

 
              Прагп јагне сгпјине на ппкретним стгарима у јагнпј сгпјини Опщтине, мпже се 
пренети на друдпд нпсипца јагне сгпјине, са накнадпм или без накнаде, укљушујући и 



размену, у складу са закпнпм. 
            О пренпсу прага јагне сгпјине Опщтине из стага 1. пгпд шлана пдлушује председник 
Опщтине, на предлпд прданизаципне јединице Опщтинске упраге надлежне за 
импгинскп-прагне ппслпге. 

 Текст удпгпра п пренпсу прага јагне сгпјине Опщтине на ппкретним стгарима на 
друдпд нпсипца прага јагне сгпјине, припрема прданизаципна јединица из стага 2. пгпд 
шлана.  

Кпд закљушигаоа удпгпра и пренпса надлежнпсти за закљушигаое удпгпра схпднп 
се примеоују пдредбе шлана 41. ст. 2. и 3. пге пдлуке.  

 
 

 
4. Даваое ппкретних ствари на кпришћеое 
 

Члан 44. 
 
Ппкретне стгари у јагнпј сгпјини, мпду се дати на кприщћеое јагним предузећима 

и устанпгама шији је пснигаш Опщтина, у сгрху пбагљаоа оихпге делатнпсти, акп нису 
неппхпдне за пбагљаое ппслпга прдана Опщтине.  

Акт п дагаоу ппкретних стгари у јагнпј сгпјини Опщтине на кприщћеое, дпнпси 
председник Опщтине, на предлпд прданизаципне јединице Опщтинске упраге надлежне 
за импгинскп-прагне ппслпге. 

Предлпд акта из стага 2. пгпд шлана и текст удпгпра п дагаоу на кприщћеое 
припрема прданизаципна јединица из стага 2. пгпд шлана.  

Кпд закљушигаоа удпгпра и пренпса надлежнпсти за закљушигаое удпгпра схпднп 
се примеоују пдредбе шлана шлана 41. ст. 2. и 3. пге пдлуке.  
 

5. Улагаое ппкретних ствари у капитал  
јавних предузећа и друштава капитала  

                    и даваое у залпгу 
 
                                                                     Члан 45. 
 
Ппкретне стгари у јагнпј сгпјини Опщтине мпду се уладати у капитал јагних 

предузећа и друщтага капитала и заладати у складу са закпнпм.  
Акт п уладаоу ппкретних стгари у капитал и заладаоу ппкретних стгари у јагнпј 

сгпјини Опщтине дпнпси председник Опщтине.  
Предлпд акта из стага 2. пгпд шлана и текст удпгпра п уладаоу ппкретних стгари у 

капитал, пднпснп заладаоу ппкретних стгари у јагнпј сгпјини Опщтине припрема 
прданизаципна јединица Опщтинске упраге надлежна за импгинскп-прагне ппслпге.  

Кпд закљушигаоа удпгпра и пренпса надлежнпсти за закљушигаое удпгпра схпднп 
се примеоују пдредбе шлана 41. ст. 2. и 3. пге пдлуке. 
 

V. УЛАГАОЕ СРЕДСТАВА У ЈАВНПЈ СВПЈИНИ ППШТИНЕ 
                   



                                                                 Члан 46. 
 

         Опщтина мпже улпжити у капитал јагнпд предузећа и друщтга капитала кпје пбагља 
делатнпст пд ппщтед интереса:  

1) нпгац и хартије пд греднпсти;  
2) прагп сгпјине на стгарима у јагнпј сгпјини, изузег прирпдних бпдатстага и 

дпбара у ппщтпј упптреби, мрежа кпје мпду бити искљушигп у јагнпј сгпјини и друдих 
неппкретнпсти кпје мпду бити искљушигп у јагнпј сгпјини;  

3) друда импгинска прага кпја се пп ппщтим прпписима мпду улпжити у капитал.  
Вреднпст стгари и прага из стага 1. пгпд шлана прпцеоује се према закпну кпјим се 

уређује прагни пплпжај пригредних друщтага.  
Пп пснпгу уладаоа Опщтина кап нпсилац јагне сгпјине стише акције, пднпснп 

уделе, дпк су унети удели сгпјина тпд јагнпд предузећа, пднпснп друщтга капитала.  
     Члан 47. 

                   Опщтина мпже улпжити у капитал друщтга капитала кпје не пбагља делатнпст 
пд ппщтед интереса:  

1) нпгац и хартије пд греднпсти;  
2) прагп сгпјине на стгарима у јагнпј сгпјини, изузег прирпдних бпдатстага, дпбара 

пд ппщтед интереса (укљушујући и мреже) и дпбара у ппщтпј упптреби;  
3) друда импгинска прага кпја се пп ппщтим прпписима мпду улпжити у капитал.  
Вреднпст стгари и прага из стага 1. пгпд шлана утгрђује се према закпну кпјим се 

уређује прагни пплпжај пригредних друщтага.  
Пп пснпгу уладаоа Опщтина кап нпсилац јагне сгпјине стише акције, пднпснп 

уделе, дпк су унети удели сгпјина тпд друщтга капитала.  
 

          Члан 48. 
 

          Образлпжен предлпд за уладаое у капитал јагнпд предузећа или друщтга капитала 
заступник тпд прагнпд лица ппднпси председнику Опщтине. 

Председник ппщтине предлпд из стага 1. пгпд шлана прпслеђује Опщтинскпм гећу 
на разматраое, а Опщтинскп геће акп сматра да је предлпд пснпган, утгрђује предлпд 
акта п уладаоу у капитал јагнпд предузећа, пднпснп друщтга капитала и дпстагља да 
Скупщтини Опщтине на усгајаое.  

Мищљеое на предлпд акта Опщтинскпд гећа, пре упућигаоа Скупщтини ппщтине 
на усгајаое, даје Опщтинскп прагпбранилащтгп, у рпку 8 дана пд дана дпстагљаоа.  

Струшнп-администратигне ппслпге, укљушујући и израду сгих предлпда аката у 
пгпм ппступку, грщи прданизаципна јединица Опщтинске упраге надлежна за импгинскп-
прагне ппслпге.  
 
 

VI. ПРИБАВЉАОЕ И РАСППЛАГАОЕ ДРУГИМ ИМПВИНСКИМ ПРАВИМА 
      У ВЕЗИ СА КПЈИМА ППШТИНА ИМА ПДГПВАРАЈУЋА ПРАВА 

 
Члан 49. 

 



О прибагљаоу и расппладаоу друдим импгинским прагима у гези са кпјима 
Опщтина има пддпгарајућа прага, пднпснп уступаоу искприщћагаоа друдих импгинских 
прага, пдлушује председник Опщтине, схпднпм применпм пдредби пге пдлуке кпје се 
пднпсе на расппладаое и прибагљаое, пднпснп кприщћеое и дагаое у закуп 
неппкретних стгари у јагнпј сгпјини. 
 

VII. КПРИШЋЕОЕ СТВАРИ У ЈАВНПЈ СВПЈИНИ 
 

Члан 50.  
 

Ордани Oпщтине дужни су да стгари у сгпјини Oпщтине кпристе на нашин кпјим се 
пбезбеђује ефикаснп грщеое оихпгих прага и дужнпсти, кап и раципналнп кприщћеое и 
пшугаое тих стгари. 

Нпсипци прага кприщћеоа и кприсници дужни су да гпде егиденцију п стгарима у 
јагнпј сгпјине кпје кпристе. 

 
Члан 51.  

 
Функципнер кпји рукпгпди прданпм Опщтине, пднпснп друдп пглащћенп лице, 

стара се п закпнитпсти и пддпгпран је за закпнитп кприщћеое стгари у јагнпј сгпјини кпје 
кпристи тај прдан. 

Заппслени у прданима пддпгпрни су за сагеснп и наменскп кприщћеое стгари у 
јагнпј сгпјини кпје кпристе у пбагљаоу ппслпга. 

  
VIII. УПРАВЉАОЕ СТВАРИМА У ЈАВНПЈ СВПЈИНИ 
 

Члан 52. 
 
Нпсипци прага кприщћеоа (устанпге, месне заједнице, јагне аденције и друде 

прданизације) и кприсници стгари у јагнпј сгпјини (прдани и прданизације лпкалне 
сампупраге, јагна предузећа и друщтга капитала) упрагљају стгарима у јагнпј сгпјини 
Oпщтине кпје кпристе. 

Прпцес упрагљаоа стгарима у јагнпј сгпјини пбухгата ппступке пдабира средстага 
и нашина финансираоа, кап и пдређигаое надлежнпсти и прданизпгаое прпцеса 
упрагљаоа стгарима у јагнпј сгпјини, оихпгп пдржагаое, пбнагљаое, унапређигаое, 
кап и изгрщагаое закпнских и друдих пбагеза у складу са закпнпм, ппдзакпнским актима, 
пгпм пдлукпм и друдим ппщтим актима Oпщтине. 

 
Члан 53. 

 
Нашелник Опщтинске упраге, кап и директпри јагних предузећа и устанпга шији је 

пснигаш Oпщтина, старају се п закпнитпсти и пддпгпрни су за закпнитп упрагљаое 
стгарима у јагнпј сгпјини кпје кпристе. 
 

IX. ВПЂЕОЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ П СТВАРИМА У ЈАВНПЈ СВПЈИНИ ППШТИНЕ 



 
Члан 54. 

 
Орданизаципна јединица Опщтинске упраге надлежна за ппслпге финансија гпди 

егиденцију п стаоу, греднпсти и кретаоу средстага у јагнпј сгпјини Опщтине кпје кпристе 
прдани и прданизације Опщтине, у складу са закпнпм. 

 Јединстгену егиденцију неппкретнпсти у јагнпј сгпјини Опщтине, у складу са 
ппдзакпнским актпм кпји уређује егиденцију неппкретнпсти у јагнпј сгпјини, гпди 
прданизаципна јединица Опщтинске упраге надлежна за импгинскп прагне ппслпге.  

Кприсници и нпсипци прага кприщћеоа на неппкретнпстима у јагнпј сгпјини 
Опщтине, дужни су да ппдатке п неппкретнпстима дпстагљају искљушигп у електрпнскпм 
пблику на Обрасцу НЕП-ЈС, прекп web апликације Редистар јединстгене егиденције 
неппкретнпсти у јагнпј сгпјини, прданизаципнпј јединици из стага 2. пгпд шлана. 

Орданизаципна јединица из стага 2. пгпд шлана је дужна да збирне ппдатке п 
неппкретнпстима гпди и дпстагља у електрпнскпм пблику на Обрасцу ЗОС-ЈС Републишкпј 
дирекцији за импгину. 

X. ВРШЕОЕ НАДЗПРА 
 

Члан 55. 
  
Надзпр над применпм пдредаба пге пдлуке грщи прданизаципна јединица 

Опщтинске упраге надлежна за импгинскп прагне ппслпге.  
Ордани и друди кприсници средстага у јагнпј сгпјини Опщтине кпд кпјих се грщи 

надзпр дужни су да прданизаципнпј јединици из стага 1. пгпд шлана пмпдуће угид у 
егиденцију и дпкументацију п прибагљаоу, кприщћеоу, упрагљаоу и расппладаоу 
стгарима у јагнпј сгпјини Опщтине и дају пптребна пбјащоеоа и пруже ппмпћ у грщеоу 
надзпра.  
 

XII. ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 
      

Члан 56. 
 
Ступаоем на снаду пге пдлуке престаје да гажи Одлука п прибагљаоу и 

расппладаоу стгарима у јагнпј сгпјини ппщтине Трдпгищте („Службени дласник драда 
Враоа“, брпј 9/2017).  

                                                                  Члан 57. 
 
Ога пдлука ступа на снаду псмпд дана пд дана пбјагљигаоа у „Службенпм дласнику 

драда Враоа“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНА ТРГОВИШТЕ 
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