
  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД  ЗРЕЊАНИН 
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З р е њ а н и н 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

 

 

 

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

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст), члана 110. став 1. Пословника 

Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст и 33/20 ) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) 

Градско веће града Зрењанина је дана 09.12.2022. године утврдило Предлог Одлуке о 

измени Одлуке о пословном простору града Зрењанина, на исти нема примедби и 

упућује га Скупштини града Зрењанина на разматрање и доношење.                                     

 

 

 За известиоца по овој тачки одређује се Милица Вуковић.                          
 

 

 

       

  ПРЕДСЕДНИК 

                  ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                 Симо Салапура 

 

 

 

ЈХ/ 



 

  На основу члана 51. став 1. тачка 33. Статута града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 110. став 3. 

Пословника Скупштине града Зрењанинa (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 

17/20 – пречишћен текст и 33/20), Градоначелник града Зрењанина је дана 

09.12.2022. године разматрао Предлог Одлуке о измени Одлуке о пословном 

простору града Зрењанина и дао следеће 

 

 

 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 

 

 

 

 Градоначелник града Зрењанина нема примедби на Предлог Одлуке о 

измени Одлуке о пословном простору града Зрењанина, који је утврдило 

Градско веће.  

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 020-2/22-66-II 

Дана: 09.12.2022. године   

З р е њ а н и н 

                               

 

 

 

                                                                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИК  

                           Симо Салапура   

 

 

 

 

 

ЈХ/ 



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 

Дана: 

З Р Е Њ А Н И Н 
 

 На основу чл. 34. и 35. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', бр. 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016- др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 12. 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'', број 16/2018) и чл. 36. и 128. став 

1. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/2020 - пречишћени текст) 

Скупштина града Зрењанина на седници одржаној дана _______________ године, донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ 

О ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о пословном простору града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 

14/2018, 18/2019 и 20/2021 ) мења се члан 24. став 2, тако да сада гласи: 

 

 ''Вредност једног бода одговара вредности 1,15 евра'' 

   

Члан 2. 

 Одлуку објавити у "Службеном листу града Зрењанина", иста ступа на снагу даном доношења, а 

примењује се од 01. марта 2023. године. 

 

 

                           ПРЕДСЕДНИК 

         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

               Чедомир Јањић 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење Одлуке о измени  Одлуке о пословном простору града Зрењанина је 

члан 34. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016- др. 

закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), којим је утврђено да се ствари у јавној својини могу дати 

у закуп, полазећи од тржишне висине закупнине за одређену врсту ствари, у поступку јавног надметања, 

односно прикупљањем писмених понуда, а изузетно се могу дати у закуп и непосредном погодбом, ако 

је то у конкретном случају једино могуће решење. Чланом 35. наведеног Закона одређено је да се услови 

прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давање у закуп ствари у јавној својини, 

као и поступци јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда, ближе уређују уредбом 

Владе. 

Чланом 12. став 1. 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'', број 16/2018), прописано је да се пословни простор у јавној својини даје у 

закуп ради стицања прихода, полазећи од процењене тржишне висине закупнине утврђене на основу 

општих аката јединица локалне самоуправе, којима се уређује закупнина за пословни простор, а према 

локацији пословног простора, како у погледу утврђивања почетне висине закупнине, тако и у погледу 

разврставања локација по зонама и делатностима. 

Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 17/2020 - 

пречишћени текст) утврђене су надлежности Скупштине града, а чланом 128. став 1. Статута одређено 

је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и 

упутства. 

Доношењу Одлуке о измени Одлуке о пословном простору града Зрењанина, приступило се из 

потребе измене члана 24. став 2. предметне Одлуке, којим је регулисана вредност једног бода, као једног 

од параметара који се користи при обрачуну закупнине за пословни простор. Овом изменом, увећава се 

вредност једног бода за 15% услед пораста цена на тржишту, односно пораста инфлације на 

републичком нивоу, као и услед пораста цена издавања некретнина на локалном тржишту. 

На основу изнетог, предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе Одлуку о измени Одлуке 

о пословном простору града Зрењанина у датом тексту. 

 

Обрадила: 

Милица Самарџија 

 

Начелник Одељења за имовинско - правне послове 

и управљање имовином                                                                         

Мила Ратковић Панић                                                                       

                                                                                                         НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                                                    Ненад Домјесков 


