
 
      На основу чл. 22. став 6. Закона о 

јавној својини (,,Сл. гласник РС” бр. 72/11, 

88/13, 105/14, 104/16 - др. Закон, 108/16, 

113/17 и 95/18), чл. 86., чл. 99. став 15., 

чл. 100. став 1. тачка 4. и чл. 147. Закона 

о планирању и изградњи (,,Сл. гласник 

РС” бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука 

УС и 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 

50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС, 

132/14, 145/14 и 83/18) и члана 39. став 1. 

тач. 31. Статута града Зајечара ("Сл. лист 

града Зајечара" број 1/08, 20/09, 21/11, 

56/13, 22/14, 8/16, 36/17 и 19/18), 

Скупштина града Зајечара је, на седници 

одржаној 04.02.2019. године, донела  

                       

        

ЗАКЉУЧАК 

о давању сагласности за доношење 

Решења и закључење Уговора  

о давању грађевинског земљишта  у 

закуп  

           

I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Градо-

начелнику града Зајечара за доношење 

Решења о давању грађевинског земљиш-

та у јавној својини града Зајечара у закуп, 

непосредном погодбом, уз накнаду, 

закупцу Infrastructure Development and 

Construction doo Beograd-Novi Beograd, ул. 

Милентија Поповића бр. 1 и за закључење 

Уговора о давању предметног грађевин-

ског земљишта у закуп, са закупцем 

земљишта. 

 

II 

 

 Предмет давања у закуп из тач. I 

овог Закључка је неизграђено 

грађевинско земљиште у јавној својини 

Града Зајечара  и то део кп. бр. 6285/1 КО 

Зајечар у површини  од 7.00,00 ха,  у 

следећим мерама и границама: 

- са југа од тачке бр.1 до тачке бр. 2, 

Регулационом линијом новопројектоване 

саобраћајнице (ПГР бр.3-центар Града 

Зајечара), у укупној дужини од 350,17 м, 

са запада до преосталог дела парцеле, од 

тачке бр. 2 до тачке бр. 3, у дужини од 

200,82 м, са севера до преосталог дела 

парцеле, од тачке бр. 3 до тачке бр. 4, у 

дужини од 350,00 м и са истока до 

преосталог дела парцеле, од тачке бр. 4 

до тачке бр. 1, у дужини од 196,92 м, 

према Листу непокретности бр. 9857 КО 

Зајечар Службе за катастар 

непокретности у Зајечару.  

 

 Координате преломних тачака су: 

тачка бр.1    y=7 602 166.28,  x=4 861 

641.27, 

тачка бр.2    y=7 601 816.28,  x=4 861 

637.37, 

тачка бр.3    y=7 601 816.28,  x=4 861 

838.19, 

тачка бр.4    y=7 602 166.28,  x=4 861 

838.19. 

  

  III           

           

  Земљиште из претходног става 
даје се у закуп на одређено време, на 
период од 2 године, уз накнаду у висини 
тржишне цене утврђене на основу 
процене надлежног државног органа, 
односно овлашћеног вештака, ради 
изградње објеката за које се сходно 
одредбама чл. 147. став 1. Закона о 
планирању и изградњи издаје привремена 
грађевинска дозвола - градилишног кампа 
за потребе извођења радова на изградњи 
магистралног гасовода граница Бугарске - 
граница Мађарске, који је од значаја за 
Републику Србију. 
 



2 СТРАНА   БРОЈ 03 SLU@BENI LIST 04. ФЕБРУАР 2019.  

 
 IV   

 

   Нацрт Уговора о давању грађе-

винског земљишта у закуп, непосредном 

погодбом, уз накнаду, са закупцем 

Infrastructure Development and Construction 

doo Beograd-Novi Beograd, чини саставни 

део овог Закључка.                 

                                       

 

 

 

                          

V 

 

 Закључак  објавити у “Службеном 

листу града Зајечара”. 

  

I бр. 02 - 23/2019 

У Зајечару 04.02.2019. године 

   

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА  

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 

 
 
 
    

У Г О В О Р 

О ДАВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 

ЗАКУП 

 ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

   

(Н А Ц Р Т)  (ПРОЕКТ) 

   

   

Закључен између:  Заключен между: 

   

1. ГРАДА ЗАЈЕЧАРА, кога представља 

Градоначелник Града Зајечара, Бошко Ничић 

(у даљем тексту: Први уговарач или 

„Закуподавац“)  

 1. ГОРОДОМ ЗАЕЧАР, в лице мэра города 

Заечар Бошко Ничича (именуемый в 

дальнейшем: Первая договаривающаяся 

сторона) 

     

 и   и 

     

2. INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 

AND СONSTRUCTION DOO BEOGRAD-

NOVI BEOGRAD, Милентија Поповића 1, 

матични број: 21426415, ПИБ 111105024 које 

заступа директор Даниил Шапиро (у даљем 

тексту: Други уговарач или „Закупац“),  

 

 2. INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 

AND СONSTRUCTION ОOO БЕЛГРАД-

НОВЫЙ БЕЛГРАД, ул. Милентия 

Поповича д.1,   ОГРН: 21426415, в лице 

директора Даниила Шапиро (именуемый в 

дальнейшем:  Вторая договаривающаяся 

сторона), 

     

     

Закуподавац и Закупац су у даљем тексту заједно 

означени као „Уговорне стране“ а појединачно као у 

заглављу. 

 Арендодатель и Арендатор в дальнейшем совместно 

обозначаются как «Договаривающиеся стороны», а 

отдельно «Договаривающаяся сторона» 

   

Уговорне стане овим Уговором о давању 

грађевинског земљишта у закуп (у даљем тексту: 

„Уговор“) уређују своје међусобне права и обавезе на 

следећи начин: 

 

 Договаривающиеся Стороны настоящим Договором 

аренды земельного участка (далее: «Договор»)  

регулируют свои взаимные права и обязанности 

следующим образом: 
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УВОДНЕ ОДРЕДБЕ И ПРЕДМЕТ УГОВОРА   ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДМЕТ 

ДОГОВОРА 

   

Члан 1.  Статья 1 

   

1.1 Овим Уговором Први уговарач даје у закуп 

Другом уговарачу неизграђено грађевинско 

земљиште у јавној својини Града Зајечара, и то 

прецизно одређени део кп. бр. 6285/1 КО Зајечар у 

површини од 7.00,00 ха, према Листу непокретности 

бр. 9857 КО Зајечар Службе за катастар 

непокретности у Зајечару.  Део катастарске парцеле 

која је предмет закупа, прецизно је описан у 

документу „Скица уз Уговор” који документ чини 

Прилог бр. 1 и саставни je део овог Уговора. Део 

парцеле која је предмет закупа описан је у следећим 

мерама и границама:  

 1.1 Согласно настоящему Договору Первая 

договаривающаяся Сторона сдает в аренду Второй 

стороне незастроенный земельный участок в 

государственной собственности города Заечар, а 

именно часть кадастрового участка № 6285/1 (КО) 

Заечар общей площадью 7.00,00 га согласно Перечню 

обектов недвижимости №9857 КО Заечар Службы 

кадастра недвижимости в городе Заечар .  Часть 

кадастрового участка являющегося предметом 

Договора аренды четко описан в документе «Эскиз к 

Договору» и представляет собой Приложение №1 

которое является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. Часть участка который является предметом 

аренды описан в следующих  размерах и границ:  

• са југа од тачке бр.1 до тачке бр. 2, 

Регулационом линијом новопројектоване 

саобраћајнице (ПГР бр.3-центар Града 

Зајечара), у укупној дужини од 350,17 м, са 

запада до преосталог дела парцеле, од тачке 

бр. 2 до тачке бр. 3, у дужини од 200,82 м, 

са севера до преосталог дела парцеле, од 

тачке бр. 3 до тачке бр. 4, у дужини од 

350,00 м и са истока до преосталог дела 

парцеле, од тачке бр. 4 до тачке бр. 1, у 

дужини од 196,92 м. 

 с юга от пункта №1 до пункта №2 по 

Линии урегулирования нового 

подъездного пути (ПГР №3-центр 

города Заечар) общей протяженностью 

350,17м от запада до оставщейся части 

участка, от пункта №2 до пункта №3 

протяженностью 200,82 со севера до 

оставщейся части участка, от пункта № 

3 до пункта № 4 протяженностью 

350,00м и со востока до оставщейся 

части участка , от пункта № 4 до пункта 

№ 1 протяженностью 196,92м. 

 

   

1.2 Први уговарач гарантује да је искључиви власник 

непокретности из става 1. овог члана, што доказује 

на основу извода из Листа непокретности бр. 9857 

KO Зајечар, који, као Прилог бр. 2, чини саставни 

део овог Уговора. Закуподавац овим даље гарантује 

да не постоје никакви уговори, договори, обавезе, 

тужбе, наредбе, забране или одлуке које су на снази у 

вези са предметним грађевинским земљиштем, нити 

постоје ваљани основи за покретање било којих 

спорова, поступака или тужби од стране било ког 

трећег лица и да не постоје никаква ограничења, 

рестрикције или препреке било какве природе на 

страни Првог уговарача да извршава своје дужности 

и обавезе по овом Уговору.  

 1.2 Первая договаривающаяся сторона гарантирует, 

что является единоличным собственником объекта 

недвижимости, указанного в абзаце 1 настоящей 

статьи, что подтверждает  на основании Выписки из 

кадастра недвижимости № 9857  КМ Заечар, которая 

в виде Приложения №2 является неотъемлемой 

частью настоящего Договора. Арендатор кроме того 

гарантирует, что не существуют никакие договоры, 

договоренности, обязательства, судебные жалобы, 

указы, запреты или приказы, которые находятся в 

силе в отношении  данного земельного участка, а 

также отсутствуют весомые основания для 

инициирования споров, судебных разбирательств или 

жалоб со стороны какого-либо третьего лица, и нет 

ограничений или  препятствий иного рода со стороны 

Первой договаривающейся стороны для исполнения 

своих обязательств по настоящему Договору. 

   

1.3 Уговорне стране сагласно констатују постојање 

обостраног интереса за закључивање овог Уговора о 

давању грађевинског земљишта у закуп, па се сходно 

томе, Град Зајечар, у својству закуподавца, обавезује 

да пружи сваку неопходну подршку Закупцу, а пре 

 1.3 Договаривающиеся Стороны, соглашаются и 

утверждают наличие обоюдного интереса к 

заключению настоящего Договора аренды земельного 

участка и в этой связи, город Заечар в качестве 

Арендодателя обязан оказывать Арендатору 
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свега да, у својству власника предметне 

непокретности, изда све сагласности неопходне за 

извођење радова ближе описаних чланом 2. и чланом 

4. Уговора. Такође, сходно обиму својих овлашћења, 

Град Зајeчар се обавезује да пружи подршку ради 

прибављања сагласности и дозвола за прикључење 

на комуналну мрежу (нпр. струја, вода, итд.) свих 

делова предмета закупа (када за то постоји потреба), 

а који су неопходни за извођење радова дефинисаних 

овим чланом. 

поддержку, а прежде всего в качестве собственника 

объекта недвижимости  Арендодатель должен дать 

все соглашения необходимые для выполнения работ 

более подробно описанных в статьях 2 и 4 

настоящего Договора. Кроме того, в соответствии с 

объемом своих полномочий Город Заечар обязан 

оказывать поддержку в целях получения 

согласований и разрешений на подключение к 

коммунальным сетям (например, электричество, вода 

и т. д.) всех частей предмета аренды (при 

необходимости) необходимых для выполнения работ,  

определенных в этой статье. 

   

1.4 Први уговарач гарантује да је овлашћен за 

потписивање и извршење обавеза преузетих по овом 

Уговору, те да је предузео све неопходне мере како би 

осигурао да је овај Уговор закључен у потпуности у 

складу са важећим прописима Републике Србије.  

 1.4 Первая договаривающаяся сторона гарантирует, 

что наделена полномочиями подписать и исполнять 

принятые на себя обязательства по настоящему 

Договору, и что предприняла все необходимые меры 

того, чтобы настоящий Договор был заключен 

полностью в соответствии с действующими 

нормативными актами Республики Сербии 

   

1.5 Потписивањем овог Уговора, Закуподавац даје 

сагласност да се током трајања периода закупа, 

Закупац може легитимисати пред свим државним 

органима, свим локалним органима, као и пред свим 

другим управним органима и трећим лицима као 

пуноважни ималац права закупа  на предмету закупа. 

Закуподавац је сагласан да Закупац може, у вези са 

предметом закупа, подносити све захтеве надлежним 

органима ради издавања дозвола за градњу у складу 

са Законом о планирању и изградњи, као и  да може 

изводити све радове на предмету закупа у циљу 

извршења сврхе овог Уговора, а све у складу са 

чланом 86. Закона о планирању и изградњи. 

 1.5. Подписывая настоящий Договор, Арендодатель 

соглашается с тем, что в течении срока аренды 

Арендатор уполномочен проводить все процедуры 

перед всеми органам власти, а также перед любыми 

иными третьими лицами  в качестве законного 

обладатель прав использования предмета Аренды. 

Арендодатель соглашается с тем, что Арендатор 

может, в отношении предмета аренды, направлять все 

запросы в компетентные органы с целью выдачи 

разрешений на строительство в соответствии с 

Законом о пространственном планировании и 

строительстве, а также для выполнения всех работ на 

предмете аренды с целью выполнения целей 

настоящего Договора, в соответствии со статьей 86 

Закона о пространственном планировании и 

строительстве. 

   

   

ПРЕДМЕТ ЗАКУПА И СВРХА ЗАКУПА  ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ АРЕНДЫ 

 

Члан  2. 

   

Статья 2 

   

2.1 Грађевинско земљиште из члана 1. овог Уговора 

даје се у закуп Другом уговарачу, непосредном 

погодбом, на одређено време, на период од 2 године, 

уз накнаду, у складу са Закључком Градског већа 

Града Зајечара III бр. 02-09/2019 од 02.02.2019. 

године о давању сагласности и Решењем 

Градоначелника града Зајечара II бр. 463 - _______ 

/2019 од _______ 2019. године, ради изградње објекта 

за који се сходно одредбама чл. 147. став 1. Закона о 

планирању и изградњи издаје привремена 

грађевинска дозвола - градилишног кампа за потребе 

извођења грађевинских радова великог обима.  

 2.1 Земельный участок, указанный в ст.1 настоящего 

Договора, сдается в аренду  Второй строне путем 

заключения прямой сделки на определенный срок, 

составляющий 2 года, с компенсацией в соответствии 

с Заключением Городского совета города Заечар III № 

02-09/2019 с 02.02.2019. года о предоставлении 

согласия  и Решением мэра города Заечар II № 463 - 

________ /2019 с _______ 2019 года в целях 

возведения объектов для которых, согласно 

положениям,  ст.147 абз.1 Закона о пространственном 

планировании и строительстве выдается временное 

разрешение на строительство для выполнения 

больших объемов работ. 
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2.2  Ради постизања горе наведене сврхе, Други 

уговарач је поготово овлашћен да изврши  неопходне 

грађевинске и друге радове.  

 2.2 Для достижения вышеуказанной цели, Вторая 

договаривающаяся сторона  наделена 

соответствующими полномочиями выполнять все 

необходимые строительные и иные работы. 
   

2.3 У случају да предметно грађевинско земљиште 

није уређено, односно комунално опремљено за 

грађење и коришћење (изграђен приступни пут, 

електро-мрежа, обезбеђено снабдевање водом и 

обезбеђени други услови), Други уговарач је 

овлашћен да, о свом трошку, а у своје име и за свој 

рачун, уговори и успостави привремене прикључке 

на комуналну мрежу (нпр. струја, вода, итд.) који су 

му неопходни ради коришћења грађевинског 

земљишта из члана 1. овог Уговора. У случају да 

наведена сагласност није довољна, Први уговарач  се 

обавезује да, без одлагања, а најкасније у року од 5 

радних дана од дана пријема обавештења Другог 

уговарача, предузме све неопходне правне и друге 

радње како би омогућио комунално опремање 

предметног грађевинског земљишта и на тај начин 

обезбедио да Други уговарач може  несметано 

користити предметно грађевинско земљиште у 

складу са овим Уговором. 

 

 2.3 В случае если данный земельный участок не  

обеспечен, т.е. отсутсвует коммунальное 

оборудование для строительства и пользования (не 

построена подъездная дорога, электросеть, не 

обеспечено водоснабжение и другие условия),Вторая 

договаривающаяся сторона уполномочена на свои 

средства, от своего имени и за свой счет, 

договориться и временно подключиться к 

коммунальным сетям (напр. электричество, вода и 

т.д.), которые необходимы для пользования 

земельным участком из ст. 1 настоящего Договора. В 

том случае, если данное согласие является 

недостаточным, Первая договаривающаяся сторона 

обязуется незамедлительно и не позднее 5 рабочих 

дней с момента приема уведомления Второй 

договаривающейся стороны предпринять все 

необходимые юридические и иные действия для того, 

чтобы сделать возможным подключение земельного 

участка, который является предметом договора 

аренды к коммунальным сетям, и таким образом 

обеспечить, чтобы Другая договаривающаяся сторона 

могла беспрепятственно пользоваться данным 

земельным участком в соответствии с настоящим 

Договором. 
   

2.4 Након 31.12.2019. године, Уговорне стране ће, 

закључивањем Анекса уз овај уговор, мењати 

површину предмета закупа, као и рок на који је овај 

уговор закључен. 

 2.4 После 31.12.2019. года, Договаривающиеся 

Стороны обязуются заключить Дополнительное 

заключение к настоящему Договору, изменяя общую 

площадь предмета аренды, а также срок действия 

аренды. 
   

ЗАКУПНИНА  АРЕНДНАЯ ПЛАТА 

Члан  3.  Статья 3 
   

3.1 Други уговарач се обавезује да на име месечне 

закупнине за земљиште из члана 1. овог Уговора, 

плаћа тржишну цену у износу од 11,84 динара/м2, а 

што месечно укупно износи 829.042,90 динара. 

 3.1 Вторая договаривающаяся сторона обязуется в 

качестве месячной арендной платы за земельный 

участок, указанный в ст.1 настоящего Договора, 

платить рыночную стоимость, в размере 11,84 

динаров/м2, т.е. общая сумма 829.042,90 динаров в 

месяц.  
   

3.2 Уговорне стране су сагласне да се износ 

закупнине дефинисан претходним ставим, исплаћује 

на кварталном нивоу (односно протеком свака три 

месеца закупа), и то најкасније до 15-ог дана у 

месецу након протека тромесечног периода закупа. 

Закупац ће закупнину исплатити на рачун бр. 840-

742143843-93  по моделу 97, са позивом на број 41-

116 (приходи од закупнине грађевинског земљишта у 

корист нивоа градова), а на основу рачуна – фактуре 

претходно достављене од стране Закуподавца. 

 3.2 Договаривающиеся Стороны соглашаются что 

сумма арендной платы утверждается предыдущим 

абзацем и выплачивается ежеквартально (т.е. по 

истечении каждых трех месяцев аренды) не позднее 

15-го числа  месяца после истечения трехмесячного 

периода аренды. Арендатор осуществляет оплату 

аренды перечислением безналичных средств на 

расчетный счет на основании счета-фактуры 840-

742143843-93 по модели 97, со ссылкой на номер 41-

116 (доход от аренды земли под застройку в пользу 

уровня города) выставленного Арендодателем. 
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3.3 Месечна закупнина из става 1 овог члана је 

утврђена на основу процене овлашћеног вештака, 

односно надлежног државног органа. 

 3.3 Месячная арендная плата, указанная в абзаце 1 

настоящей статьи, определена на основании оценки 

уполномоченного оценщика , или компетенгтгого 

государственного органа 

   

3.4 Први уговарач нема право да мења уговорену 

месечну закупнину током трајања овог Уговора. 

 3.4 Первая Договаривающаяся сторона не имеет 

право менять установленную месячную арендную 

плату в течение срока действия настоящего Договора. 

   

3.5 Уговорне стране су сагласне да, почев од дана 

закључења овог Уговора, обрачун и наплату 

закупнине спроведу у складу са чланом 4.3 и чланом 

4.4 Уговора. 

 3.5.Договаривающиеся стороны соглашаются 

провести расчет и оплату аренды в соответствии с 

статьями 4.3 и 4.4 с момента заключения настоящего 

Договора.  

   

ПОСЕБНЕ ОБАВЕЗЕ ЗАКУПЦА  ОСОБЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА 

Члан 4.  Статья 4 

   

4.1 Уговорне стране су сагласне да Закупац, у циљу 

испуњења пословне сарадње и одредаба овог 

Уговора, у корист и за рачун Града Зајечара изврши 

следеће радове:   

 4.1 Договаривающиеся Стороны соглашаются, что 

Арендатор в целях успешного сотрудничества и 

выполнения положений настоящего Договора в 

интересах и в пользу Города Заечара выполнит 

следующие работы , а именно:  

84 Изградњу новопројектоване улице ширине 7 

метара и дужине 1025 метара, у површини 

од 0.76,04 ха, која се простире од пута за 

спомен обележје „Вешала” до улице 

Шљиварски пут, све према Плану генералне 

регулације Града Зајечара бр.3-центар 

Града Зајечара; 

 1. Строительство недавно спроектированной 

улицы ширинной 7 метров и 

протяженностью 1025м, площадью 

0.76,04га которая простирается от дороги 

к мемориальном памятнику « Вешала» до 

улицы Шливарски пут, согласно Плану 

генерального регулирования города Заечар 

№3-центр города Заечар 

47. Изградњу полигона за обуку возача 

површине 0.53,74 ха, према Урбанистичком 

пројекту Комплекс “Краљевица-север” са 

издвојеним целинама  за гитаријаду, 

картодром, полигон за обуку возача, 

паркинг за теретна и путничка возила и 

постојећим хиподромом на делу кп. бр. 

6285/1 КО Зајечар;       

 − Строительство полигона за обучение 

водителей (автодром)  общей площадью 

0.53,74га согласно Проекту 

градостроительства комплекса « 

Кралевица-север» с обособленными 

подразделениями для иподрома, картинга  и 

полигона за обучение водителей, стоянка 

для грузовых и легковых автомобилей и 

существующим иподромом в части 

кадастрового участка №6285/1 КО Заечар 

1. Реконструкцију улице Сићевачке у 

постојећем габариту у дужини од 246 

метара, у површини од 0.12,76 ха, од улице 

Шљиварски пут до раскрснице са 

новопројектованом улицом; 

 1. Реконструкция улицы «Сичевачка» в рамках 

существующих габаритов 

протяженностью 246м общей площадью 

0.12,76га от улицы Шливарски пут до 

перекрестка с недвано спроектированной 

улицей. 

1. Реконструкцију улице Мишарске у 

постојећем габариту у дужини од 161 

метара, у површини од 0.09,29 ха, од улице 

Шљиварски пут до јаруге; 

 • Реконструкция улицы «Мишарска» в рамках 

существующих габаритов 

протяженностью 161м общей площадью 

0.09,29га от улицы Шливарски пут до 

оврага; 

5. Реконструкцију улице Власинске у 

постојећем габариту у дужини од 116,5 

метара, у површини од 0.06,45 ха, од улице 

Сићевачке до кп. бр. 11099/33 КО Зајечар, 

 1. Реконструкция улицы «Власинска» в рамках 

существующих габаритов 

протяженностью 116,5м общей площадью 

0.06,45га от улицы Сичевачка до 
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све у складу са одговарајућим техничком 

документацијом и потребним одобрењима 

за извођење радова, а најкасније у року од 

једне године од дана закључења овог 

Уговора 

кадастрового участка №11099/33 КО 

Заечар в соответсвии с технической 

документацией и необходимыми 

разрешениями на выполнение работ , не 

позднее в течение одного года  с даты 

заключения настоящего Договора. 

   

4.2 Уговорне стране су сагласне да међусобна права и 

обавезе око извођења радова дефинисаних чланом 4. 

Уговора, регулишу посебним Уговором (или Анексом 

Уговора), који ће бити закључен најкасније до 01. 

маја 2019. године 

 

 4.2 Договаривающиеся Стороны соглашаются что 

непосредственные права и обязанности, касающииеся 

выполнения работ, указанных в настоящей статье 4 

Договора, регулируются Дополнительным 

соглашением, которое должно быть заключено не 

позднее 01.05.2019 

   

4.3 Уговорне стране су сагласне да се уговорена 

Закупнина може кориговати  за вредност радова 

дефинисаних чланом  4.1 овог Уговора, а све на 

начин дефинисан чланом 4.4  Уговора.  

 

 4.3 Договаривающиеся Стороны соглашаются 

уменьшить Арендную плату на стоимость 

выполненых работ определенных в статье 4.1 

настоящего Договора, а все как определено в статье 

4.4  Договора. 

4.4 Уговорне стране ће приликом доспећа сваке рате 

закупнине, извршити процену вредности изведених 

радова сходно члану 4.1, а све како би се спровело 

кориговање цене закупнине. 

 4.4 При наступлении каждого срока платежа 

арендной платы, Договариапющиеся стороны 

проводят оценку стоимости работ согласно статье 4.1 

с целю проведения корркетировки стоимости 

арендной платы  

   

ПРИМОПРЕДАЈА ПРЕДМЕТА ЗАКУПА  ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА АРЕНДЫ 

Члан 5.  Статья 5 

   

5.1 Уговорне стране су сагласне да одмах, а 

најкасније у периоду од 3 радна дана од дана 

потписивања и овере Уговора, изврше примопредају 

предмета закупа.  

 5.1 Договаривающиеся Стороны соглашаются 

незамедлительно или не позднее 3 рабочих дней с 

момента подписания и заверения настоящего 

Договора провести прием-передачу предмета 

Договора аренды. 

   

5.2 Уговорне стране су сагласне да у тренутку 

примопредаје предмета закупа сачине Записник о 

примопредаји. У случају постојања било каквих 

примедби поводом предмета закупа, уговорне стране 

ће исте примедбе унети у предметни записник.   

 5.2 Договаривающиеся соглашаются что в моменте 

приема-передачи предмета Договора аренды составят 

Акт приема-передачи. В случае возникновения 

любых примечаний в отношении предмета Договора 

аренды , Договаривающиеся стороны внести в 

данный Акт эти примечания. 

   

5.3 Први уговарач изјављује да у тренутку 

примопредаје предмета закупа, на предметном 

земљишту нема никавих терета и сагласан је да 

Други уговарач, на основу овог Уговора, може 

извршити упис права закупа стеченог овим Уговором 

у катастру непокретности, код РГЗ - Службе за 

катастар непокретности у Зајечару, без посебне 

сагласности и присуства представника Првог 

уговарача (CLAUSULA INTABULANDI).                                                              

 5.3 Первая договаривающаяся сторона заявляет, что 

на данный  участок не  наложены ограничения на 

использование, и соглашается с тем, что Вторая 

договаривающаяся сторона, в соответствии с 

настоящим Договором, может зарегистрировать 

право аренды, приобретенное согласно настоящему 

Договору, в Кадастре недвижимости – 

Республиканском Геодезическом Институте (РГЗ) - 

Службы кадастра недвижимости в городе, без 

специального согласия и присутствия представителя 

Первой стороны (CLAUSULA INTABULANDI). 
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ПРЕСТАНАК ЗАКУПА И ПРЕДАЈА ПРЕДМЕТА 

ЗАКУПА 

 ПРЕКРАЩЕНИЕ СРОКА АРЕНДЫ И 

ПЕРЕДАЧА ПРЕДМЕТА  АРЕНДЫ 

Члан 6.  Статья 6 

   

6.1 Уговорне стране су сагласне да се права и обавезе 

поводом закупа, угасе протеком рока на који је 

Уговор закључен. 

 6.1 Договаривающиеся Стороны соглашаются , что 

права и обязанности, относящиеся к аренде, 

прекращаются по истечении срока, на который 

заключен Договор. 

   

6.2 Уговорне стране могу, имајући у виду јасне 

потребе Закупца, продужити период трајања закупа, 

закључењем Aнекса Уговора. 

 6.2 Стороны могут , имея ввиду ясные  потребности 

Арендатора, продлить срок действия аренды путем 

заключения  Дополнительного соглашения к 

Договору. 

   

6.3 Закупац је овлашћен да једностраном изјавом 

воље раскине овај Уговор, уз поштовање отказног 

рока од 30 дана, при чему ће Закуподавцу бити дужан 

да исплати до тада доспеле закупнине, као и да 

изврши друге обавезе дефинисане овим Уговором. 

 6.3 Арендатор уполномочен односторонным 

волеизявлением расторгнуть настоящий Договор, при 

соблюдении срока расторжении равного 30 дней, и в 

этом случае Арендатор будет обязан оплатить 

арендную плату, причитающуюся к этому времени, и 

выполнить другие обязательства, определенные 

настоящим Договором 

   

6.4 Уговорне стране су сагласне да услове поводом 

демонтажe и уклањањa предметних привремених 

објеката, уговоре посебним Уговором, при чему 

Закупац неће бити у обавези да изврши 

рекултивацију земљишта. Уговорне стране су 

сагласне да по истеку периода закупа, Закупац може 

на закуподавца пренети право својине на изграђеним 

привременим објектима, при чему ће све правне 

последице таквог располагања бити посебно 

уговорене. Стране су сагласне и да у тренутку 

примопредаје предмета закупа сачине записник о 

примопредаји којим ће бити констатовано стање 

непокретности приликом примопредаје.  

 6.4 Договаривающиеся Стороны соглашаются, что 

условия демонтажа и вывоза временных объектов 

недвижимости, будут определены путем подписания 

отдельного Договора, при этом Арендатор не обязан 

выполнить рекультивацию земли.. 

Договаривающиеся стороны соглашаются, что по 

истечении срока аренды Арендатор имеет право 

передать право собственности Арендодателю на 

возведенные временные объекты,при чем все 

юридические последствия такого распоряжения будут 

отдельно установлены путем подписания 

Дополнительного соглашения. Стороны соглашаются 

что в момент приемы-передачи предмета аренды 

составят Акт приема-передачи в котором будет 

определено состояние объекта недвижимости при 

приеме-передаче. 

   

ТРОШКОВИ  РАСХОДЫ 

Члан 7.  Статья 7 

   

7.1 Сви трошкови који произилазе из овог Уговора, 

овера овог Уговора код Јавног бележника, трошкови 

уписа права закупа у катастру непокретности и друге 

обавезе у вези закупљеног земљишта, падају на терет 

Другог уговарача.  

 7.1 Все расходы, вытекающие из настоящего 

Договора, заверение настоящего Договора у 

Государственного нотариуса, расходы на 

регистрацию прав аренды в Кадастре недвижимости 

и иные обязательства в связи с арендованным 

земельным участком, несет Вторая 

договаривающаяся сторона. 

   

7.2  Уговорне стране су сагласне да, свака уговорна 

страна сноси обавезу плаћања пореза у складу са 

меродавним пореским прописима Републике Србије. 

 7.2. Стороны согласовали, что каждая из Сторон 

должна нести расходы на оплату налогов строго в 

соответствии с применимым налоговым 

законодательством Республики Сербия. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

Члан 8.  Статья 8 
   

8.1 Измене и допуне овог Уговора могу се вршити 

само у писаној форми уз обавезу овере истог код 

надлежног Јавног бележника, Анексом Уговора, уз 

обострану сагласност страна уговорница. 

 8.1 Изменения к настоящему Договору могут быть 

внесены только в письменной форме с 

обязательством заверения Государственным 

нотариусом, Дополнительным соглашением, по 

обоюдному согласию Договаривающихся Сторон. 
   

Члан 9.  Статья 9 
   

9.1 Уговорне стране су сагласне да, закупац има 

право да предмет закупа изда у подзакуп, уз 

претходну сагласност Закуподавца.  

 9.1 Стороны согласовали, что Арендатор имеет право 

на передачу Предмета аренды в субаренду с 

предварительного согласия Аредодателя.  
   

Члан 10.  Статья 10 
   

10.1 Све евентуалне спорове по овом Уговору 

уговорне стране решаваће споразумно у складу са 

Законом о облигационим односима, а у случају 

немогућности договора, спорови ће се решавати пред 

надлежним судом у Београду. 

 10.1 Любые возможные споры в связи с настоящим 

Договором Стороны будут решать по взаимному 

согласию, в сответствии с Законом об 

обязательственных отношениях, а в случае 

невозможности достижения взаимного согласия, 

споры будут рассматриваться компетентным судом в 

городе Белград. 
   

Члан 11.  Статья 11 
   

11.1 Овај Уговор је сачињен у  7 (седам) истоветних 

примерака, од којих по два за уговорне стране, а по 

један за Правобранилаштво града Зајечара, Јавног 

бележника у Зајечару и архиву. 

 11.1 Настоящий Договор составлен в 7 (семи) 

одинаковых экземплярах, по два для сторон договора, 

и по одному экзампляру для Правозащитника города 

Заечар, Государственного нотариуса и архива. 

   

II бр. 463 - _____/2019  II № 463 - _____/2019 

   

У Зајечару ______ 2019. године    В г. Заечар, ______ 2019 г.   

   

За Закуподавца   

ГРАД ЗАЈЕЧАР  ГОРОДОМ ЗАЕЧАР 

   

_______________________  _______________________ 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 

Бошко Ничић 

 МЭР ГОРОДА ЗАЈЕЧАР                                                                             

                                        

Бошко Ничич 

   

УГОВОР ЈЕ ПРАВНОВАЉАН:  ДОГОВОР ПРАВОМОЧЕН: 

   

_______________________  _______________________ 

ВРШИЛАЦ Ф-ЈЕ ПРАВОБРАНИОЦА 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА                                                                        

Светлана Лукић 

 Исполнитель функции Правозащитника города 

Заечар 

 

Светлана Лукич 

   

За Закупца  АРЕНДАТОР 

IDC  IDC 

_______________________  _______________________ 

директор Даниил Шапиро  директор Даниил Шапиро 
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 На основу члана 6. став 1. Одлуке 
о Правобранилаштву Града Зајечара („Сл. 
лист Града Зајечара“, бр. 51/2014 и 46/17), 
а у вези са чланом 53. Закона о 
правобранилаштву („Сл. гласник РС“, бр. 
55/2014), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 04. фебруара 2019. 
године, донела је 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПРАВОБРАНИОЦА 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
I 
 

 СВЕТЛАНИ ЛУКИЋ, дипломира-
ном правнику из Зајечара, престаје 
дужност вршиоца функције Правобрани-
оца Града Зајечара, услед протека рока 
на који је постављена. 

 
II 
 

 СВЕТЛАНА ЛУКИЋ, дипломирани 
правник из Зајечара са положеним 
правосудним испитом, ПОСТАВЉА СЕ на 
функцију Правобраниоца Града Зајечара, 
на мандатни период од пет година. 
 

III 
 

 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу Града Зајечара“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 53. став 1. Закона о 
правобранилаштву („Сл. гласник РС“, бр. 
55/2014), предвиђено је да правобрани-
лачку функцију у правобранилаштву 
аутономне покрајине и правобранилаштву 
јединице локалне самоуправе обавља 
једно или више лица која се бирају у 
складу са одлуком о образовању право-
бранилаштва, а ставом 2. овог члана, 
предвиђено је да се одредбе овог Закона 
које се односе на Државно правобрани-
лаштво сходно примењују и на правобра-
нилаштво аутономне покрајине и право-
бранилаштво јединице локалне самоупра-
ве. 
  

Чланом 6. став 1. Одлуке о 
Правобранилаштву Града Зајечара („Сл. 
лист Града Зајечара“, бр. 51/2014 и 46/17), 
прописано је да функцију Правобрани-
лаштва врши правобранилац Града 
Зајечара, кога поставља Скупштина Града 
Зајечара на пет година и може бити 
поново постављен.   
 Чланом 8. исте Одлуке, прописано 
је да је за Правобраниоца Града Зајечара  
може бити постављено лице које је 
држављанин Републике Србије, које 
испуњава опште услове за заснивање 
радног односа у државним органима, које 
је завршило правни факултет, положило 
правосудни испит и које има 5 година 
радног искуства у правној струци после 
положеног правосудног испита.  
 Светлана Лукић рођена је у 

Зајечару 07.01.1959. године. Основну 

школу и Гимназију завршила је у Зајечару. 

Дипломирала је на Универзитету у Нишу, 

Правном факултету у Нишу и стекла је 

звање дипломирани правник. Правосудни 

испит положила је 1992. године. У 

Градској управи Града Зајечара обављала 

је послове самосталног стручног сарад-

ника у имовинско правној служби, затим 

послове шефа службе за управне 

послове у Одељењу за урбанизам, грађе-

винске и комунално-стамбене послове, 

била је секретар Градског већа Града 

Зајечара и заменик начелника Градске 

управе Града Зајечара. У временском 

периоду од августа 1999. године до 

новембра 2000. године, обављала је 

функцију заменика министра културе у 

Влади Републике Србије. У претходном 

периоду била је, најпре на  функцији 

заменика правобраниоца Града Зајечара, 

а након разрешења правобраниоца, 

постављена је за вршиоца функције 

Правобраниоца Града Зајечара. 

 Имајући у виду да Светлана Лукић 

испуњава све прописане услове, као и 

њено досадашње радно искуство и 

стручност, Градско веће Града Зајечара, 

предлаже Скупштини града Зајечара да 

размотри и усвоји Предлог решења о 

постављењу Правобраниоца Града Заје-

чара, као у диспозитиву. 
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 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против 

овог Решења може се покренути управни 

спор тужбом код Управног суда у 

Београду,у року од 30 дана од дана 

пријема овог Решења. 

 Решење доставити: именованој, 

Одељењу за финансије, Одсеку за опште 

послове и послове управљања људским 

ресурсима, Правобранилаштву Града 

Зајечара и архиви. 

 

 

I број: 02- 21/2019 

У Зајечару, 04. фебруар 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
   

 

На основу чл. 22. став 6. Закона о јавној 
својини (,,Сл. гласник РС” бр. 72/11, 88/13, 
105/14, 104/16 - др. Закон, 108/16, 113/17 и 
95/18), чл. 86., чл. 99. став 15., чл. 100. 
став 1. тачка 4. и чл. 147. Закона о 
планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС” 
бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС и 
24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13- 
одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14, 
145/14 и 83/18) и члана 12. Одлуке о 
Градском већу града Зајечара ("Службени 
лист града“ Зајечара бр. 29/13, 31/13, 
51/14 и 21/16), Градско веће града 
Зајечара je, на седници одржаној 
02.02.2019. године, донело  
                              

ЗАКЉУЧАК 
 

о давању сагласности за доношење 
Решења и закључење Уговора  

о давању грађевинског земљишта  у 
закуп  

           
 
I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Градона-
челнику града Зајечара за доношење 
Решења о давању грађевинског земљиш-
та у јавној својини града Зајечара у закуп, 
непосредном погодбом, уз накнаду, 

закупцу Infrastructure Development and 
Construction doo Beograd-Novi Beograd, ул. 
Милентија Поповића бр. 1 и за закључење 
Уговора о давању предметног 
грађевинског земљишта у закуп, са 
закупцем земљишта. 

           
II  

 
 Предмет давања у закуп из тач. I 
овог Закључка је неизграђено грађе-
винско земљиште у јавној својини Града 
Зајечара  и то део кп. бр. 6285/1 КО 
Зајечар у површини  од 7.00,00 ха,  у 
следећим мерама и границама: 
 - са југа од тачке бр.1 до тачке бр. 

2, Регулационом линијом новопројектова-

не саобраћајнице (ПГР бр.3-центар Града 

Зајечара), у укупној дужини од 350,17 м, 

са запада до преосталог дела парцеле, од 

тачке бр. 2 до тачке бр. 3, у дужини од 

200,82 м, са севера до преосталог дела 

парцеле, од тачке бр. 3 до тачке бр. 4, у 

дужини од 350,00 м и са истока до 

преосталог дела парцеле, од тачке бр. 4 

до тачке бр. 1, у дужини од 196,92 м, 

према Листу непокретности бр. 9857 КО 

Зајечар Службе за катастар непокрет-

ности у Зајечару.  

 Координате преломних тачака су: 

тачка бр.1    y=7 602 166.28,  x=4 861 

641.27, 

тачка бр.2    y=7 601 816.28,  x=4 861 

637.37, 

тачка бр.3    y=7 601 816.28,  x=4 861 

838.19, 

тачка бр.4    y=7 602 166.28,  x=4 861 

838.19. 

 

III 

           

  Земљиште из претходног става 

даје се у закуп на одређено време, на 

период од 2 године, уз накнаду у висини 

тржишне цене утврђене на основу про-

цене надлежног државног органа, односно 

овлашћеног вештака, ради изградње 

објеката за које се сходно одредбама чл. 

147. став 1. Закона о планирању и изград-

њи издаје привремена грађевинска дозво-



12 СТРАНА   БРОЈ 03 SLU@BENI LIST 04. ФЕБРУАР 2019.  

 
ла - градилишног кампа за потребе изво-

ђења радова на изградњи магистралног 

гасовода граница Бугарске - граница 

Мађарске, који је од значаја за Републику 

Србију. 

 
 IV   

 
   Измењени Нацрт Уговора о 
давању грађевинског земљишта у закуп, 
непосредном погодбом, уз накнаду, са 
закупцем Infrastructure Development and 
Construction doo Beograd-Novi Beograd, 
чини саставни део овог Закључка.  
    
 
 
 
 
 
 
             

V 
 
 Овим Закључком ставља се ван 
снаге Закључак Градског већа града 
Зајечара о давању сагласности за 
доношење Решења и закључење Уговора 
о давању грађевинског земљишта  у закуп  
III бр. 02 - 6/2019 од 30.01.2019. године. 
        

VI 
 
 Закључак  објавити у “Службеном 
листу града Зајечара”.            
  
III бр. 02 - 09/2019 
У Зајечару 02.02.2019. године 
                                                 
 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА  

 
ПРЕДСЕДНИК 

Бошко Ничић, с.р. 
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