
О   Д   Л   У   К   У

О ДАВАЊУ У ЗАКУП ГАРАЖА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Одлуком о давању у закуп гаража ( у даљем тексту: Одлука), уређују се услови,

начин и поступак давања у закуп гаража у јавној својини Града Врања ( у даљем тексту:

Град),  које  су  од  стране  Града  поверене  на  управљање  Јавном комуналном предузећу

„Паркинг сервис“ Врање, уређивање закуподавног односа и друга питања од значаја за

давање у закуп гаража.

Члан 2

Под гаражом, у смислу ове одлуке, подразумева се:

1) гаража-  затворени  простор  у  згради  или  ван  ње,  који  чини  посебну

функционалну целину, намењену за паркирање возила;

2) гаражно место- посебан део гараже из става 1. тач.  1) овог члана, који чини

простор одређен обележеном површином за паркирање возила;

3) гаражни бокс-  посебан  део гараже из  става  1.  тач.  1)  овог  члана,  који  чини

просторија намењена за паркирање возила.

Гаража из  става  1.  тач.  1)  овог  члана,  која  се  састоји  од више гаражних места,

односно  гаражних  боксова,  садржи  и  заједничке  делове  који  служе  приступу  сваком

гаражном месту, односно гаражном боксу.

Члан 3

Гараже се дају у закуп у поступку јавног надметања или прикупљања писмених

понуда, а изузетно и ван поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда,

под условима утврђеним Законом о јавној својини ( у даљем тексту: Закон), Уредбом о

условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп

ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда

( у даљем тексту: Уредба) и овом одлуком.

II НАДЛЕЖНОСТ И ПОСТУПАК ДАВАЊА У ЗАКУП ГАРАЖА

Надлежност 

Члан 4

Одлуку  о  покретању  поступка  давања  у  закуп  гаража  јавним  надметањем  или

прикупљањем писмених понуда, односно непосредном погодбом, доноси Надзорни одбор

ЈКП „Паркинг сервис“ Врање ( у даљем тексту: закуподавац).

Члан 5

Поступак  јавног  надметања  или  прикупљања  писмених  понуда,  односно

непосредне погодбе, спроводи Комисија, коју образује Надзорни одбор закуподавца.

Актом о  образовању Комисије  утврђује  се број  чланова Комисије  и надлежност

Комисије.

Чланови Комисије се именују из реда запослених код закуподавца.



Комисија пуноважно одлучује уколико на седници присуствује више од половине

чланова, а одлука се сматра донетом када се за исту изјасни више од половине од укупног

броја чланова.

Правилником Комисије ближе се уређује надлежност,  начин  рада и одлучивања

Комисије.

Члан 6

Одлуку о давању у закуп гаража, након спроведеног поступка јавног надметања или

прикупљања  писмених  понуда,  односно  непосредне  погодбе,  доноси  Надзорни  одбор

закуподавца.

Поступак давања у закуп гаража јавним надметањем,односно прикупљањем

писмених понуда

Одлука о покретању поступка

Члан 7

Одлука о покретању поступка давања у закуп гаража јавним надметањем, односно

прикупљањем писмених понуда, садржи нарочито:

1) податке о гаражи која се даје у закуп ( адреса, површина и др.);

2) врста поступка давања у закуп гараже;

3) почетни износ закупнине;

4) висину депозита;

5) време на које се гаража даје у закуп;

6) напомена да се гаража даје у закуп у виђеном стању;

7) ближе податке о учесницима јавног надметања, односно прикупљања писмених

понуда (услови учешћа у поступку давања у закуп гараже);

8) друге податке од значаја за спровођење поступка давања у закуп гараже јавним

надметањем, односно прикупљањем писмених понуда.

Кад Надзорни одбор закуподавца донесе одлуку из става 1. овог члана, расписује

оглас о спрвођењу поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда за

давање у закуп гаража.

Оглас из става 2.  овог члана Комисија оглашава у неком од локалних средстава

информисања.

Члан 8

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених

понуда за давање у закуп гаража садржи нарочито:

1) податке о закуподавцу; 

2) ближе  податке  о  поступку  давања  у  закуп  гараже  (јавно  надметање  или

прикупљање писмених понуда);

3) опис гараже која се даје у закуп;

4) услове под којима се гаража даје у закуп ( рок трајања закупа и др.);

5) време  и  место  одржавања  јавног  надметања,  односно  јавног  отварања

приспелих понуда;

6) време и место увида у документацију, односно услови откупа исте;



7) почетну,  односно најнижу висину закупнине по којој  се гаража може дати у

закуп;

8) висину и начин полагања депозита, односно висину и време трајања банкарске

гаранције;

9) рок за повраћај депозита учесницима који нису успели на јавном надметању,

односно у поступку прикупљања писмених понуда;

10) назнаку да се у пријави, односно понуди обавезно наводи број рачуна на који ће

се извршити повраћај депозита;

11) критеријум за избор најповољнијег понуђача;

12) датум и време разгледања гараже која се даје у закуп; 

13) обавезу подношења доказа о испуњености услова за учешће у поступку јавног

надметања, односно прикупљања писмених понуда, у оригиналу или овереној

копији;

14) рок у којем ће учесницима јавног надметања, односно прикупљања писмених

понуда бити достављена одлука о избору најповољнијег понуђача;

15) начин,  место  и  време  за  достављање  пријава  за  учешће  у  поступку  јавног

надметања,  односно  писмених  понуда  за  учешће  у  поступку  прикупљања

писмених понуда;

16) назнаку о обавези подношења пријава, односно понуда у затвореној коверти, на

којој  се  на  предњој  страни  наводи:  „Пријава,  односно  понуда  за  гаражу-  не

отварај“, а ипод адреса и површина гараже на коју се пријава, односно понуда

односи, док се на задњој страни коверте наводи име, односно назив и адреса

подносиоца пријаве, односно понуде;

17) назнаку да подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, односно понуде

не могу учествовати у поступку јавног надметања или прикупљања писмених

понуда, а непотпуне и неблаговремене пријаве, односно понуде се одбацују;

18) друге  податке  потребне  за  спровођење  поступка  јавног  надметања,  односно

прикупљања писмених понуда.

Услови за учешће у поступку јавног надметања,

односно прикупљања писмених понуда

Члан 9

Право на  учешће у  поступку јавног  надметања,  односно прикупљања писмених

понуда за давање у закуп гаража има свако физичко и правно лице које испуњава следеће

услове:

1) да  има  пребивалиште  (за  физичка  лица),  односно  седиште  (  за  привредне

субјекте) на територији града Врања;

2) да има регистровано возило;

3) да није закупац гараже којом управља закуподавац;

4) да  као  бивши  закупац  гараже  нема  дуговања  по  основу  неиизмирених

закупнина;

5) да  нема  обавезе,  односно  дуговања  према  Граду  по  основу  неисплаћених

закупнина  и  других  трошкова  везаних  за  закуп пословног  простора  у  јавној

својини Града;

6) да  нема  неисплаћених  обавеза,  односно  дуговање  према  Локалној  пореској

администрацији;



Право на  учешће у  поступку јавног  надметања,  односно прикупљања писмених

понуда за давање у закуп гаража немају чланови Комисије, као и учесници претходног

поступка за давање у закуп гараже који су, након што су предложени, односно одређени за

закупца, одустали од закупа.

Члан 10

Приоритет код давања у закуп гараже у саставу стамбене зграде има власник стана,

односно члан породичног домаћинства, који у стану станује, закупац стана који у стану

станује или обавља пословну делатност, власник или закупац пословног простора који има

регистровано возило.

Ако у згради из става 1. овог члана нема заинтересованих лица за закуп гараже,

таква гаража може се дати у закуп власнику стана, односно члану породичног домаћинства

који у стану станује, закупцу стана који у стану станује или обавља пословну делатност,

власнику  или  закупцу  пословног  простора  који  има  регистровано  возило,  а  који  стан,

односно пословни простор је у стамбеној згради у саставу стамбеног блока или насеља, 

Гаража у посебном објекту у саставу стамбеног блока или стамбеног насеља може

се дати у закуп лицу које станује у згради која припада том стамбеном блоку, односно

стамбеном насељу и које има регистровано возило.

Уколико се на оглас за јавно надметање, односно прикупљање писмених понуда, у

случајевима из става 1, 2. или 3. овог члана, јави једно заинтересовано лице,  гаража се

може дати у закуп уколико  то  лице прихвати највише постигнуту висину закупнине у

поступку јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда.

Уколико се на оглас за јавно надметање,  односно прикупљање писмених понуда

јави  више  заинтересованих  лица  из  става  1,  2.  и  3.  овог  члана,  критеријум  за  избор

најповољнијег понуђача је висина понуђене закупнине.

Уколико нема заинтересованих лица за давање у закуп гараже из става 1, 2. и 3. овог

члана, гаража се може дати другом заинтересованом лицу, под условима утврђеним овом

одлуком.

Под чланом породичног  домаћинства,  у  смислу  одредаба  овог  члана,  сматра  се

брачни друг, дете или родитељ власника стана, односно брачног друга.

Садржај пријаве за јавно надметање,

односно понуде за прикупљање писмених понуда

Члан 11

Пријава, односно понуда која се доставља обавезно садржи:

1) за  физичка  лица:  име  и  презиме,  адресу  пребивалишта,  копију  личне  карте,

копију саобраћајне дозволе, доказ о својини на стану, односно закупу стана;

2) за  предузетнике:  име  и  презиме  власника  радње  са  адресом  пребивалишта,

назив радње, матични број, решење о упису радње у регистар надлежног органа,

решење  о  додељеном  ПИБ-у,  потврду  о  извршеном  евидентирању  за  ПДВ

уколико  је  у  систему  ПДВ-а,  копију  саобраћајне  дозволе,  доказ  о  обављању

пословне делатности у стану, односно пословној просторији у згради;

3) за  правна  лица:  назив  и  седиште,  решење о  упису  правног  лица  у  регистар

надлежног  органа,  решење  о  додељеном  ПИБ-у,  потврду  о  извршеном

евидентирању за ПДВ уколико је у систему ПДВ-а, копију саобраћајне дозволе,



доказ о обављању пословне делатности у стану, односно пословној просторији у

згради;

Поред садржаја  из  става  1.  овог  члана,  уз пријаву,  односно понуду се  обавезно

садржи и:

1) доказ о испуњености услова утврђеним чл.  9. ст. 1. тач. 1) и 2) и чл. 10. ове

одлуке;

2) износ закупнине која се нуди;

3) доказ о уплати депозита;

4) доказ о уплати градске административне таксе;

5) назнаку гараже на коју се пријава, односно понуда односи ( уколико је оглас

расписан за већи број гаража);

6) потврду да није закупац гараже којом управља закуподавац, а уколико јесте уз

пријаву,  односно  понуду  подноси  предлог  за  отказ  уговора  о  закупу  гараже

уколико његова понуда буде проглашена за најповољнију;

7) потврду  да  нема  обавезе,  односно  дуговања,  односно  потврду  о  измиреним

обавезама, односно дуговањима из чл. 9. ст. 1. тач. 4), 5) и 6) ове одлуке;

8) пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, односно понуде.

Избор најповољнијег понуђача

Члан 12

Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене

закупнине  у  поступку  јавног  надметања,  односно  прикупљања  писмених  понуда,  уз

поштовање услова из члана 9.и 10. ове одлуке.

Члан 13

Понуђач  који  је  учинио  најповољнију  понуду  у  поступку  јавног  надметања

обавезан је да на позив председника Комисије одмах потпише изјаву да је понудио највећи

износ закупнине, са назнаком висине понуђеног износа.

Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише изјаву из става 1. овог члана,

председник Комисије позива првог следећег најповољнијег понуђача да потпише изјаву.

Уколико  ни  следећи  најповољнији  понуђач  не  потпише  изјаву  из  става  1.  овог

члана,  председник Комисије јавно објављује да поступак јавног надметања није успео,

сачињава извештај о томе и доставља га Надзорном одбору закуподавца.

Понуђачима  који  одбију  да  потпишу  изјаву  у  смислу  става  2.  и  3.  овог  члана

положени депозит се не враћа.

Члан 14

Уколико у поступку прикупљања писмених понуда два или више понуђача понуде

исти износ закупнине, Комисија ће позвати те понуђаче, да у року од три дана од дана

пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду са увећаним износом закупнине у

односу на претходну дату понуду. 

Комисија ће отворити понуде и утврдити најповољнијег понуђача применом критеријума

из става 1. овог члана.

Уколико понуђачи из става 1. овог члана у року од три дана не доставе нову понуду,

односно  ако су  понуђачи доставили нову понуду  са  истоветном закупнином,  Комисија

задржава право да изврши избор најповољнијег понуђача по слободном уверењу.



Члан 15

Поступак јавног надметања спровешће се и у случају достављања једне исправне

пријаве  за  учешће  којом  се  подносилац  пријаве  региструје  и  присуствује  јавном

надметању. 

Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се и уколико пристигне једна

понуда.

Поступак јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда у случајевима

из  става  1.  и  2.  овог  члана  сматра  се  успелим  уколико  подносилац  пријаве,  односно

писмене понуде прихвати почетну висину закупнине по којој се гаража може дати у закуп.

Члан 16

Уколико  подносилац  пријаве  или  писмене  понуде  не  прихвати  почетну  висину

закупнине или буде изабран за најповољнијег понуђача, а не закључи уговор о закупу, губи

право на враћање депозита.

Поступак давања у закуп гараже ван поступка јавног надметања,односно

прикупљања писмених понуда

Члан 17

Гаража  се  може  дати  у  закуп  и  ван  поступка  јавног  надметања,  односно

прикупљања писмених понуда ( у даљем тексту: непосредна погодба) у случајевима:

1) када закључење уговора о закупу тражи власник стана или закупац стана где је

гаража  саставни  део  стана  и  са  станом  чини  једну  целину,  односно  има

вертикалну комуникацију са станом;

2) када се гаража не изда у закуп ни после спроведена  четири или више поступака

јавног оглашавања, уз умањење почетне висине закупнине у смислу одредаба

ове  одлуке,  о  чему  одлучује  Надзорни  одбор  закуподавца,  уз  претходну

сагласност Градског већа, с тим што у том случају рок трајања закупа не може

бити дужи од три године;

3) када  закупац  који  је  уредно  измиривао  обавезу  плаћања  закупнине,  тражи

продужење  уговора  о  закупу,  закљученог  на  одређено  време,  најраније  три

месеца, а најкасније месец дана пре истека уговора о закупу, под условом да

испуњавају и остале услове прописане одредбама чл. 9. и чл. 10. ове одлуке;

4) када  закуп  гараже  тражи  брачни  друг,  дете  или  родитељ закупца  (  чланови

породичног домаћинства), услед теже болести или смрти закупца, под условом

да испуњавају и остале услове прописане одредбама чл. 9. и 10. ове одлуке;

5) када,  у  случају  промене власника  регистрованог  возила,  закуп  гараже тражи

нови власник регистрованог  возила,  односно  брачни друг,  дете  или  родитељ

ранијег закупца (чланови породичног домаћинства), под условом да испуњавају

и остале услове прописане одредбама чл. 9. и 10. ове одлуке;

6) када, у случају промене власника стана,односно закупца стана или пословног

простора,  закуп гараже тражи нови власник стана, односно нови закупац стана

или пословног простора, или брачни друг, дете,  или родитељ новог власника

стана, односно новог закупца стана који има регистровано возило, под условом

да испуњавају и остале услове прописане одредбама чл. 9. и 10. ове одлуке;



7) када  закупац  престане  да  обавља  пословну  делатност  у  стану,  односно

пословној  просторији  у  стамбеној  згради,  услед  тешке  болести,  одласка  у

пензију  или  смрти,  а  доделу  у  закуп  гараже  траже  брачни  друг,  дете  или

родитељ  закупца  (чланови  породичног  домаћинства)  који  има  регистровано

возило,  под  условом  да  наставе  са  обављањем  делатности  и  под  осталим

условима прописаним одредбама чл. 9. и 10. ове одлуке;

8) када  закупац  гараже  није  у  могућности  да  исту  користи  услед  радова  на

инвестиционом одржавању исте, на време док ти радови трају;

9) у другим случајевима, у складу са Уредбом и посебним актом закуподавца.

Члан 18

Поступак  давања  у  закуп  гаража  ван  поступка  јавног  надметања,  односно

прикупљања  писмених  понуда  покреће  се  одлуком  Надзорног  одбора  закуподавца,  на

захтев заинтересованих лица.

Изузетно  од  одредбе  става  1.  овог  члана,  поступак  давања  у  закуп  гаража  ван

поступка  јавног  надметања,  односно  прикупљања  писмених  понуда,  у  случају  када  се

гаража не изда у закуп ни после четири или више поступака јавног оглашавања, покреће се

одлуком Надзорног одбора закуподавца, на предлог Комисије.

Комисија на званичном сајту закуподавца поставља обавештење о гаражи за коју ће

се  закупац  одредити  ван  поступка  јавног  надметања,  односно  прикупљања  писмених

понуда, са условима под којим заинтересована лица могу пријавити своје учешће.

У случају да се са пријављеним лицем не постигне договор, као и у случају да  у

року од 15 дана од дана постављања обавештења из става 3. овог члана не стигне ни једна

пријава, Надзорни одбор закуподавца, на предлог Комисије може одредити да се понови

поступак оглашавања, у складу са одредбама ове одлуке.

Заштита права учесника у поступцима давања у закуп гаража

Члан 19

Након спроведеног поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда,

односно  непосредне  погодбе,  Комисија  је  обавезна  да  одмах  донесе  одлуку  о  избору

најповољнијег понуђача, односно одлуку о одређивању закупца за одређену гаражу и исту

уручи учесницима поступка.

Учесници поступка из става 1.  овог члана могу да на одлуку Комисије поднесу

приговор Надзорном одбору закуподавца, у року од осам дана од дана окончања поступка.

Члан 20

Надзорни одбор закуподавца је у обавези да најкасније у року од 30 дана од дана

пријема приговора учесника поступка на одлуку Комисије, размотри приговор и донесе

одлуку.

Решавајући по приговору, Надзорни одбор закуподавца је овлашћен да;

1) одбаци  приговор,  уколико  је  изјављен  од  стране  неовлашћеног  лица,  или

уколико је неблаговремен;

2) одбије приговор као неоснован;



3) усвоји  приговор,   преиначи  или  поништи  одлуку  о  избору  најповољнијег

понуђача,  односно  одлуку  о  одређивању  закупца  за  гаражу,  као  и  поништи

спроведени поступак.

 У случају да се приговор усвоји и поништи одлука Комисије, односно поништи

спроведени поступак,  Надзорни одбор закуподавца доноси одлуку о спровођењу новог

поступка давања у закуп гараже у складу са одредбама ове одлуке, у року од седам дана од

дана достављања одлуке по приговору учесницима поступка.

Одлука по приговору је правоснажна по истеку рока за приговор, уколико исти није

поднет,  односно  уколико  је  Надзорни  одбор  закуподавца  приговор  одбацио,  односно

одбио.

Одлука о давању у закуп гараже

Члан 21

На основу правоснажне  одлуке  Комисије,  Надзорни одбор  закуподавца   доноси

одлуку о давању у закуп гараже.

Одлука Надзорног одбора закуподавца из става 1. овог члана садржи:

1) податке о физичком лицу, односно привредном субјекту субјекту коме се гаража

даје у закуп;

2)  податке о гаражи која се даје у закуп;

3) висину закупнине постигнуте у поступку јавног  надметања или прикупљања

писмених понуда, односно у поступку ван јавног надметања или прикупљања

писмених понуда;

4) констатацију да су уплаћена средства обезбеђења у одређеном износу;

5) рок трајања закупа;

6) услове и начин коришћења гараже;

7) назнаку да се гаража даје у виђеном стању;

8) обавезу физичког лица односно привредног субјекта коме се гаража даје у закуп

да у року од седам дана од дана пријема ове одлуке закључи уговор о закупу и

потпише записник о примопредаји гараже;

9) друге податке од значаја за давање у закуп гараже.

Одлука Надзорног одбора закуподавца о давању у закуп гараже је коначна.

Уговор о закупу гараже

Члан 22

Закуподавни однос заснива се закључивањем уговора о закупу.

Уговор закључује директор закуподавца.

Уговор о закупу гараже садржи:

1) податке о закуподавцу и закупцу;

2) податке о гаражи која је предмет уговора о закупу;

3) рок трајања закупа;

4) висину закупнине;

5) рок и начин плаћања закупнине;

6) одредбу да се гаража не може издати у подзакуп;

7) права и обавезе у случају неизвршења уговорених обавеза;

8) отказни рок;

9) друга права и обавезе везана за закуп гараже.



Трајање уговора о закупу гараже

Члан 23

Уговор о закупу се закључује на период до пет година.

Основ престанка уговора о закупу

Члан 24

Закуп гараже престаје:

1) протеком рока на који је гаража дата у закуп;

2) споразумом закуподавца и закупца;

3) једностраним  раскидом уговора;

4) једностраним отказом уговора;

5) у другим случајевима, у складу са законом и подзаконским актима.

Споразумни престанак закупа

Члан 25

Споразум  о  престанку  уговора  о  закупу  гараже,  у  име  закуподавца,  потписује

директор закуподавца.

Споразумом из  става  1.овог  члана  уређују  се  међусобни  односи  закуподавца  и

закупца у погледу права и обавеза насталих из закуподавног односа.

Раскид уговора о закупу

              Члан 26

Закуподавац може једнострано да раскине уговор о закупу гараже, у случајевима:

1) ако  закупац  не  плати  у  целини закупнину  за  два  месеца  узастопно  или  три

месеца у току календарске године;

2) ако закупац гаражу користи противно одредбама уговора, или на начин којим се

гаражи, или објекту  у коме се гаража налази, његовом кривицом наноси штета;

3) ако  закупац  не  измирује  накнаде  и  не  сноси  трошкове  за  обавезе  утврђене

уговором о закупу;

4) ако је закупац гаражу дао у подзакуп;

5) у другим случајевима утврђеним уговором о закупу.

Отказ уговора о закупу

Члан 27

Закупац може отказати даље коришћење гараже, уз отказни рок од 30 дана од дана

достављања писаног саопштења о отказу.

Повраћај  гараже

Члан 28

По  престанку  уговора  о  закупу  гараже  закупац  је  дужан  да  гаражу  врати

закуподавцу у стању у којем  је и примио.

О примопредаји гараже сачињава се записник у којем се констатује стање гараже.

III ЗАКУПНИНА

Почетна висина закупнине



Члан 29

Гаража се даје у закуп полазећи од процењене тржишне висине утврђене одлуком

Надзорног одбора закуподавца, на коју претходну сагласност даје Градско веће.

Утврђена тржишна висина закупнине у смислу става 1.овог члана јесте почетна

висина закупнине испод које се гаража не може дати у закуп, осим за случајеве за које је

подзаконским актом и овом одлуком другачије одређено.

Члан 30

У случају када се гаража не изда у закуп после два узастопно спроведена поступка

јавног оглашавања, почетни износ закупнине по којој се гаража даје у закуп умањиће се на

80% од почетне висине закупнине утврђене одлуком Надзорног одбора закуподавца.

У случају када се гаража у поновљеном поступку јавног оглашавања са умањеним

почетним износом закупнине, на начин и под условима из става 1.овог члана, не изда у

закуп, висина закупнине се умањује на 60% од почетне висине закупнине, по којој ће се

висини закупнине наставити са поступком јавног оглашавања.

Уколико подносилац пријаве, односно писмене понуде не прихвати почетни износ

закупнине, губи право на повраћај депозита.

Уговорена закупнина

Члан 31

Закупнина се утврђује уговором о закупу гараже.

Закуподавац задржава право да сваке године може да увећа закупнину утврђену

уговором о закупу, у складу са  тржишном висином закупнине која се утврђује одлуком

Надзорног одбора закуподавца.

Уговор о закупу обавезно садржи одредбу којом се одређује да ће се закупнина у

току уговореног рока мењати, без закључења посебног анекса уговора, у смислу става 2.

овог члана.

Код одређивања закупца гараже по основу одредаба чл. 17.ст. 1. тач. 1)  ове одлуке,

износ  уговорене закупнине одређује се у износу који  не може бити нижи од почетне

висине закупнине утврђене одлуком Надзорног одбора закуподавца.

У случајевима одређивања закупца гараже из чл. 17. ст. 1. тач) 3-9), износ уговорене

закупнине је једнак дотадашњем износу закупнине, утврђеном у складу са одредбама ове

одлуке.

Средства остварена по основу закупнине користиће се за одржавање гаража.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 32

Уговори о закупу гаража закључени са ЈП „Нови дом“ Врање, као закуподавцем до

ступања на снагу ове  одлуке,   остају на  снази до истека рока тих уговора,  уз  обавезу

закључења анекса уговора који ће садржати број текућег рачуна ЈКП “Паркинг сервис“ на

који ће се вршити уплате закупнине за период од ступања на снагу ове одлуке до истека

важности ових уговора.

Члан 33



ЈП „Нови дом“ Врање дужно је да уговоре о закупу гаража достави ЈКП „Паркинг

сервис“ Врање,  најкасније у року од  десет дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 34

Надзорни  одбор  ЈКП  „Паркинг  сервис“  донеће  одлуку  о  утврђивању  почетног

износа закупнине најкасније у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 35

Одлуку о  давању на  коришћење гаража,  са  или без  накнаде,    органима Града,

државним органима и организацијама, јавним предузећима и установама чији је оснивач

Град, доноси Надзорни одбор закуподавца.

Члан 36

Стручне  и  административно-техничке  послове  за  потребе  Надзорног  одбора

закуподавца обављају стручне службе закуподавца.

Члан 37

На  питања  која  нису  уређена  овом  одлуком  непосредно  се  примењују  одредбе

Закона  о  јавној  својини  и  Уредбе  о  условима  прибављања  и  отуђења  непокретности

непосредном  погодбом,  давања  у  закуп  ствари  у  јавној  својини  и  поступцима  јавног

надметања и прикупљања писмених понуда.

Члан 38

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику

града Врања“.
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