
На основу члана 18. став 5.  и члана 22. 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) и члана 57. став 1. тачка 10. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', бр.7/2019,18/2019 и 29/2019), Градско веће 

града Зрењанина, разматрајући захтев за давање сагласности за издавање у закуп 

дела простора, који је поднет од стране Месне заједнице ''Банатски Деспотовац'', на 

седници одржаној дана  ____________ 2020. године донело је следећи : 

 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

  ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Месној заједници ''Банатски Деспотовац'', као 

носиоцу права коришћења, да изда у закуп делове простора који се налазе у 

Банатском Деспотовцу , Трг Душана Ћубића бр. 19, и то: простор површине 

36,04м
2
, што представља део зграде број 1 - зграде јединице локалне самоуправе - 

чија је укупна површина 155,00м
2
 као и простор површине 59,00м

2
 , који 

представља део зграде број 2- зграда пословних услуга, обе саграђене на К.П. број 

3/1, уписаној у Л.Н. број 596, К.О. Банатски Деспотовац, за обављање делатности 

које неће угрозити вршење послова из надлежности Месне заједнице и за чије 

обављање предметни простор испуњава услове са аспекта безбедности и заштите 

од пожара. 

           Пословни простор из претходног става може се издавати у закуп на одређено 

време,  у трајању од највише 5 година , након чега је Месна заједница ''Банатски 

Деспотовац'', у обавези да поново прибави сагласност надлежног органа за даље 

давање у закуп предметног простора. 

Месна заједница ''Банатски Деспотовац'' је у обавези да простор даје у закуп 

у складу са Уредбом 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 (“Сл. гласник РС” 

бр. 16/2018) и Одлуком о пословном простору (“Сл. лист града Зрењанина” 

бр.14/2018 и 18/2019) . 

 

 ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ : 

-  Месној заједници ''Банатски Деспотовац'', Банатски Деспотовац, Трг 

Душана Ћубића 21, 

- Одељењу за  имовинско-правне послове и управљање имовином, 

 - А р х и в и. 
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                                                     Образложење 

 

Чланом 18. ставом 5, Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', бр. 

72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016 ,113/2017 95/2018) 

прописано је да месне заједнице и други облици месне самоуправе имају права 

коришћења на стварима у јавној својини јединице локалне самоуправе, у складу са 

законом и прописом, односно другим актом јединице локалне самоуправе.  

Чланом 22. наведеног Закона, одређено је да носиоци права коришћења 

имају право, између осталог, да ствар дају у закуп, а да у овом случају надлежни 

орган одређен статутом јединице локалне самоуправе даје начелну сагласност да се 

ствар даје у закуп, опредељује се намена ствари за време трајања закупа, али не и 

будући закупац и услови закупа. 

          На основу члана 57. став 1. тачка 10) Статута града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр.7/2019,18/2019 и 29/2019), Градско веће даје претходну 

сагласност месним заједницама, установама, јавним агенцијама и другим 

организацијама, који су носиоци права коришћења на непокретностима у јавној 

својини Града, за давање у закуп и одређивање намене истих. 

          Месна заједница ''Банатски Деспотовац'' је 23.01.2020.године, поднела захтев 

за добијање сагласности за давање у закуп дела простора који им је дат на 

коришћење,  који је ближе наведен у ставу 1. овог закључка и који им није 

неопходан за вршење послова из њихове надлежности. 

           У складу са напред наведеним, донет је закључак у датом тексту.  
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