На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ( „Службени гласник Републике
Србије број 72/11, 88/13, 105/14, 104/2016 - др. закон и 108/2016, 113/2017 и 95/2018 ), члана
86. став 1. тачка 16. Статута општине Дољевац ( „Службени лист града Ниша“, број 127/18),
члана 36. став 2. и 3. и члана 40. став 1 и 2. Одлуке о прибављању, располагању и управљању
стварима и другим имовинским правима у јавној својини општине Дољевац ( „Службени
лист Града Ниша“, број 13/2019 ) и члана 2. став 1. тачка 16. и члана 17. став 4. Одлуке о
општинском већу општине Дољевац ( „Службени лист Града Ниша“, број 127/2018 )
Општинско веће општине Дољевац, на седници одржаној дана 31.07.2019.године
доноси
ОДЛУКУ
о преносу права коришћења ОШ „Вук Караџић“ Дољевац на непокретности у јавној
својини општине Дољевац
I ПРЕНОСИ СЕ право коришћења на неодређено време основној школи „Вук
Караџић“ Дољевац, ул. Вука Караџића бр.6, на непокретности у јавној својини општине
Дољевац и то западни део „Образовног комплекса“ који се налази на кат. парцели број 2060,
уписан у листу непокретности број 604 КО Дољевац, укупне површине 1430,85 м2 , од чега
у приземљу површине 687,86 м2, а кога чини: улазни хол површине 83.38 м2, ветробран
површине 7.56 м2, техничка просторија површине 3.51 м2, техничка просторија површине
5.66 м2, главно степениште 10.63 м2, контрола – информације површине 5.66 м2,
предпростор површине 1.87 м2, медицински пункт површине 8.69 м2, wc мушки површине
6.19 м2, wc женски површине 8.12 м2, wc хендикепирани површине 3.13 м2, хол
степеништа ученика површине 134.44 м2, ветробран површине 9.85 м2, степениште
ученика површине 14.74 м2, wc женски површине 18.85 м2, wc мушки површине 16.85 м2,
специјална учионица – кабинет површине 39.47 м2, специјална учионица – кабинет
површине 34.64 м2, учионица I површине 70.53 м2, учионица II површине 70.53 м2,
учионица III површине 66.78 м2 и учионица IV површине 66.78 м2, и на првом спрату
површине 742.99 м2, а кога чини: степенишни хол површине 30.49 м2, главно степениште
површине 14.10 м2, хол „ђачког степеништа“ површине 84.73 м2, „ђачко степениште“
површине 14.10 м2, wc женски површине 17.17 м2, wc мушки површине 16.85 м2,
учионица/I – аудиторијум површине 87.04 м2, учионица /II површине 70.53 м2, специјална
учионица – кабинет површине 41.65 м2, специјална учионица – кабинет површине 43.01 м2,
специјална учионица – кабинет површине 32.96 м2, учионица /III површине 66.77 м2,
учионица VIII површине 66.78 м2, хол управе школе површине 21.69 м2, wc мушки
површине 6.10 м2, wc женски површине 5.87 м2, чајна кухиња површине 1.74 м2,
просторија за хигијену површине 1.23 м2, зборница – сала за састанке површине 47.26 м2,
директор просторија површине 18.19 м2, правна служба површине 12.41 м2, архива
површине 3.87 м2, стручне службе површине 17.87 м2, рачуноводство површине 12.41 м2,
тераса – сала (састанци) површине 8.17 м2.

II Право коришћења на непокретности из става I ове Одлуке преноси се без накнаде,
уз обавезу плаћања трошкова одржавања и трошкова насталих коришћењем ствари, ради

обављања редовне делатности основне школе „Вук Караџић“ Дољевац, у складу са актом о
оснивању установе.
III Основна школа „Вук Караџић“ Дољевац има право да непокретност ближе
описану у ставу I ове Одлуке држи и користи у складу са њеном природом и наменом, као
и да њоме управља у складу са одредбама Закона о јавној својини.
IV Право коришћења на непокретности у својини општине престаје у случају њеног
отуђења из јавне својине општине, на основу одлуке надлежног органа општине, независно
од воље носиоца права коришћења на тој непокретности, у случају престанка носиоца права
коришћења, као и у другим случајевима утврђеним законом.
V Ова Одлука служиће као основ за упис права коришћења основне школе „Вук
Караџић“ Дољевац на непокретности из става I ове Одлуке у јавне књиге о евиденцији
непокретности и правима на њима, у складу са законом којим се уређује упис права на
непокретностима.
VI Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Града Ниша“.
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