
          ПРЕДЛОГ 
 
На основу члана 27. ст. 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016 – др. Закон и 108/2016), члана 32. ст. 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. Закон и 101/2016 – др. Закон) и члана 25. Одлуке  о 
прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Димитровград (Службени лист Града 
Ниша бр. 21/16), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана ________2017. године  
доноси 

 
О Д Л У К У  

о измени Одлуке о отуђењу покретне ствари – битумена  
из јавне својине општине Димитровград 

 
 Члан 1.  

 
У Одлуци о отуђењу покретне ствари – битумена из јавне својине општине Димитровград („Сл 

лист града Ниша“ бр. 61/17),  
 
- У члану 1. мења се количина битумена тако што: 
 

o Уместо 100 тона битумена 
 

o стоји 78 тона битумена. 
 
- члан 2. став 1. мења се и гласи:  

  
„Почетну цену за отуђење покретне ствари из члана 1. ове Одлуке ће утврдити Општинско 
веће својим актом, а на основу цена на тржишту нафте и нафтних деривата.“ 

Члан 2.  
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ниша“.  
 

О б р а з  л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење ове Одлуке о измени Одлуке о отуђењу покретне ствари – битумена 
из јавне својине Општине Димитровград постоји у чланu 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени 
гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. Закон и 108/2016), где законодавац прописује 
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“. 
  Разлог за наведену измену постоји због различите количине уговореног и испорученог битумена, 
јер у члану 1. ставу 1. Уговора о донацији бр. 400-274/13-II од 05.04.2013. године, стоји да се испоручује 
100 тона битумена кориснику општини Димитровград. 
 У ставу 2. истог члана и истог Уговора стоји да је испоручено и ускладиштено 78 тона битумена 
кориснику општини Димитровград, док у ставу 3. истог члана стоји да уговорне стране су се сагласиле 
да  донатор испоручи кориснику још 22 тона битумена, што није учињено. 

Циљ је да се ускладе правни прописи са стварном количином битумена коју је донатор 
испоручио кориснику општини Димитровград, сходно поменутом Уговору о донацији. 

 
рој: _______________ 
У Димитровграду, ____________2017. године.  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
ПРЕДСЕДНИК,    


