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  На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 7/19, 18/19 и 29/19), члана 110. став 1. Пословника Скупштине 

града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 30/17 – пречишћен текст, 

18/19 и 32/19) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр.16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14 и 25/19) Градско веће 

града Зрењанина је дана 21.02.2020. године утврдило Предлог Одлуке о покретању 

поступка прибављања непокретности у јавну својину града Зрењанина 

непосредном погодбом, на исти нема примедби и упућује га Скупштини града 

Зрењанина на разматрање и доношење.                                     

 

 

 За известиоца по овој тачки одређује се Мила Ратковић Панић.                          
 

 

 

       

  ПРЕДСЕДНИК 

                  ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                Чедомир Јањић 

 

 

 

ЈХ/ 



 

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'' бр. 72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016-др. Закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 3. став 1. тачка 2) 

Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у 

закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других 

имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 

(''Службени гласник РС'' бр. 16/2018 ) и члана 36. тачка 36) Статута града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'' бр. 7/2019, 18/2019 и 29/2019), Скупштина града Зрењанина на седници 

одржаној дана__________________ године, донела је 

 

                                                               ОДЛУКУ 

 О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ  

 

 

Члан 1. 
Покреће се поступак прибављања непокретности из јавне својине Републике Србије ( са 

корисништвом Министарства одбране) у јавну својину града Зрењанина, непосредном погодбом. 

  

Члан 2. 
Предмет прибављања су следеће непокретности у јавној својини Републике Србије то:  

-  зграда државних органа и организација, зграда бр. 1 површине у основи 351,00 м2, саграђена 

на катастарској парцели 6534, уписана у лист непокретности бр. 7864, к.о. Зрењанин I, која се 

налази у Зрењанину, ул. Народне омладине 3, 

- земљиште под зградом - објектом површине 03а 51 м2, градско грађевинско земљиште, 

Народне омладине 3, катастарска парцела бр. 6534, уписана у лист непокретности бр. 7864, к.о. 

Зрењанин I, 

- земљиште уз зграду - објекат површине 08а 87 м2, градско грађевинско земљиште, Народне 

омладине, катастарска парцела бр. 6534, уписана у лист непокретности бр. 7864, к.о. Зрењанин I. 

Купопродајна цена по којој ће непокретности из претходног става бити прибављене у јавну 

својину града Зрењанина, не може бити већа од тржишне вредности предметне непокретности 

која ће бити утврђена актом надлежног пореског органа. 

 

Члан 3. 
Купопродајна цена из члана 2. ове Одлуке исплатиће се у 60 (шездесет) једнаких месечних 

рата, с тим што ће се исплата месечних рата вршити најкасније до 30-ог у сваком месецу, почев 

од месеца закључења купопродајног уговора, у динарској противвредности, по званичном 

средњем курсу НБС на дан уплате на рачун буџета Републике Србије.    

 

  

Члан 4. 

Поступак прибављања непокретности из члана 2. ове Одлуке, у јавну својину града 

Зрењанина, путем непосредне погодбе, у складу са законским и подзаконским актима, спроводи 

Комисија у следећем саставу: 

- Синиша Вукић, одборник Скупштине града Зрењанина, председник Комисије,     

-Лепа Арамбашић, одборник Скупштине града Зрењанина, члан,                                                                    

- Будимир Будимир,одборник Скупштине града Зрењанина, члан. 
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Задатак Комисије је да прибави документацију која је, у складу са законским и 

подзаконским актима, неопходна за прибављање непокретности из члана 2. ове одлуке 

(ослобођене од свих терета) у јавну својину града Зрењанина, и да по окончаном поступку 

непосредне погодбе, сачини записник са одговарајућим предлогом. 

 

Члан 5. 
 Обавезује се Комисија да записник са одговарајућим предлогом из члана 4. ове одлуке, 

достави Скупштини града Зрењанина, ради доношења одлуке о прибављању непокретности из 

члана 2. ове Одлуке у јавну својину града Зрењанина. 

 

Члан 6.                                  
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града 

Зрењанина''. 
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Дана:  

З Р Е Њ А Н И Н        

         

                                                                         ПРЕДСЕДНИК                                                                            

                   СКУПШТИНЕ ГРАДА 
               Оливер Митровић 
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 Образложење 

 

 

     Чланом 27. став 10. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', бр. 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016-др. Закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), прописано је 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. 

     Чланом 3. став 1. тачка 2) Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и 

уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда (''Службени гласник РС'' бр. 16/2018 ), прописано је да се 

непокретности могу прибавити у јавну својину непосредном погодбом, али не изнад од стране 

надлежног органа процењене тржишне вредности непокретности, ако у конкретном случају то 

представља једино могуће решење, под којим се поред осталог, подразумева и случај када се 

ради о међусобном располагању између носилаца права јавне својине. 

     Чланом 36. тачка 36). Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 

7/2019, 18/2019 и 29/2019), прописано је да Скупштина града Зрењанина, између осталог, 

одлучује и о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини града, заснивању хипотеке 

на непокретностима у јавној својини града, као и о преносу права својине на другог носиоца 

права јавне својине. 

 Непокретности из члана 2. ове Одлуке, које су предмет прибављања у јавну својину града 

Зрењанина, тренутно се налазе у јавној својини Републике Србије, с корисништвом 

Министарства одбране Републике Србије.  

Министарство одбране Републике Србије - Сектор за материјалне ресурсе - Управа за 

инфраструктуру, обратило се граду Зрењанину дописом бр. 18090-18 од 02. 12. 2019. године, који 

је запримљен од стране града запримљен 23. 12. 2019. Године, а којим је град обавештен да је 

пред Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије, у току поступак располагања 

војним комплексом “ Омладинска улица бр. 3”, по намени Клуб Војске Србије у Зрењанину, који 

је уврштен у Мастер план располагања непокретностима на територији Републике Србије које 

нису неопходне за функционисање Војске Србије. У допису се даље наводи да је предметна 

зграда изграђена 1918. године од чврстог материјала, а комплетно је адаптирана у периоду од 

1994. до 1995. године, има један улаз из главне улице и један улаз из дворишта, те да град 

Зрењанин, уколико је заинтересован за куповину предметног војног комплекса, у року од 60 

дана, достави одлуку Скупштине града о прихватању преноса права својине непокретности уз 

накнаду, са дефинисаним начином плаћања уз доказ о обезбеђеним средствима у буџету за ту 

намену. 

Закључком Владе 05 Број: 464-2885/2011 од 21. 04. 2011. године, поред једнократне уплате, 

омогућено је плаћање у више месечних рата, односно највише 60(шездесет) или 5(пет) 

годишњих рата, с тим да се рате исплаћју у динарској противвредности по званичном средњем 

курсу НБС на дан уплате на рачун буџета републике Србије. 

  Прибављање ће се извршити путем непосредне погодбе, будући да ће се располагање 

непокретностима извршити између носилаца права јавне својине.        
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На основу наведеног, предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе Одлуку о 

покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину града Зрењанина непосредном 

погодбом, као у датом тексту. 

 

 

Обрадила: 

Милица Самарџија 

 

                       НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  

                ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

                 И УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ                

                           Мила Ратковић Панић                                                     

                           

                                                   НАЧЕЛНИК  

                                                      ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

                             Јасмина Малинић 

 

                                                                                                    


