
На основу члана 66. став 1. тачка 23. Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара" бр. 4/19), члана 2. став 1. тачка 23. Одлуке о Градском већу града Зајечара 
("Сл. лист града Зајечара" бр. 8/19) и Уговора о суфинансирању мера популационе 
политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. години између 
Републике Србије, Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и 
популациону политику 063 број 401-00-136/7/2020-01 од 02. марта 2020. године и 
Града Зајечара број 401-19 од 03.03.2020. године, у оквиру мере ублажавање 
економске цене подизања детета, Градско веће града Зајечара је, на седници 
одржаној 29.09.2020. године, донело 

П Р А В И Л Н И К 

О УСЛОВИМА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ И ДОДЕЛУ КУЋА НА СЕЛУ МЛАДИМ БРАЧНИМ 
ПАРОВИМА, ОДНОСНО ВАНБРАЧНИМ ПАРТНЕРИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА И НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА АДАПТАЦИЈУ КУЋА 

НА СЕЛУ МЛАДИМ БРАЧНИМ ПАРОВИМА, ОДНОСНО ВАНБРАЧНИМ 
ПАРТНЕРИМА 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђују се услови и поступак за прибављање кућа на селу 
младим брачним паровима, односно ванбрачним партнерима, на територији града 
Зајечара, избор младих брачних парова, односно ванбрачних партнера за доделу 
прибављених кућа на селу и услови и поступак за набавку грађевинског материјала 
за адаптацију кућа на селу младим брачним паровима, односно ванбрачним 
партнерима, а у складу са Уговором о суфинансирању мера популационе политике 
јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. години (у даљем тексту: 
Учесници конкурса). 

Овим Правилником се утврђује и избор младих брачних парова, односно 
ванбрачних партнера за доделу кућа на селу прибављених по Конкурсу за 
прибављање сеоских кућа брачним и ванбрачним паровима на територији града 
Зајечара објављеном у 2019. години. 

Члан 2. 

Прибављање и додела кућа на селу Учесницима конкурса на територији града 
Зајечара и поступак набавке грађевинског материјала за адаптацију кућа на селу 
Учесницима конкурса спроводи се средствима која су добијена Уговором о 
суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у 
Републици Србији у 2020. години између Републике Србије, Кабинета министра без 
портфеља задуженог за демографију и популациону политику 063 број 401-00-
136/7/2020-01 од 02. марта 2020. године и Града Зајечара број 401-19 од 03.03.2020. 
године. 
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Члан 3. 

Куће на селу које се прибављају и додељују Учесницима конкурса (у даљем 
тексту: предметна непокретност) могу се налазити на подручју свих насељених места 
на територији града Зајечара, осим града Зајечара и секундарних градских центара 
(Звездана, Грљана и Великог Извора). 

Текст Конкурса на који ће Учесници конкурса моћи да конкуришу утврдиће 
Комисија за прибављање и доделу кућа на селу и набавку грађевинског материјала 
за адаптацију кућа на селу на територији града Зајечара (у даљем тексту: Комисија), 
коју именује Градско веће града Зајечара. 

Учесници конкурса могу да предложе непокретност за прибављање. 

Предметна непокретност мора бити безбедна и условна за становање. 
Процену условности и безбедности врши Комисија, у складу са извештајем
ангажованог судског вештака. 

Ако је предметна непокретност у сувласништву више лица, тада се сви 
сувласници појављују као продавци својих сувласничких делова. 

На предметној непокретности не смеју постојати нерешени имовинско-правни 
односи, на истој не сме бити уписан било какав терет, а право својине на 
непокретности мора бити уписано у катастар непокретности код РГЗ - Службе за 
катастар непокретности у Зајечару. 

Учесници конкурса, који уз пријаву не предложе непокретност за прибављање, 
а испуњавају услове конкурса, ући ће у избор за доделу искључиво кућа 
прибављених по конкурсу из 2019. године. 

Члан 4. 

Учесници конкурса моћи ће да конкуришу и за набавку грађевинског 
материјала за адаптацију кућа на селу. 

Процену oправданости адаптације кућа из претходног става сачиниће
ангажовани судски вештак из области грађевинарства. 

Грађевински материјал ће се додељивати на основу Конкурса који ће бити
расписан за набавку грађевинског материјала за адаптацију кућа на селу младим 
брачним паровима, а текст Конкурса ће утврдити Комисија. 

У току поступка набавке грађевинског материјала за адаптацију кућа на селу  
(у даљем тексту: грађевински материјал), биће урађен предмер и предрачун радова 
од стране Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове.  

За набавку грађевинског материјала биће расписана јавна набавка. Одлуку о 
набавци грађевинског материјала доноси Комисија у року од 15 дана од дана 
завршетка Конкурса, након чега ће се потписивати Уговори о додели грађевинског 
материјала. 

На Конкурс ће моћи да се јаве Учесници конкурса којима је додељена кућа по
Конкурсу за прибављање сеоских кућа са окућницом брачним и ванбрачним 
паровима на територији града Зајечара који је био објављен у 2019. години, као и 
они којима ће бити додељена кућа у 2020. години.  
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Члан 3. 

Куће на селу које се прибављају и додељују Учесницима конкурса (у даљем 
тексту: предметна непокретност) могу се налазити на подручју свих насељених места 
на територији града Зајечара, осим града Зајечара и секундарних градских центара 
(Звездана, Грљана и Великог Извора). 

Текст Конкурса на који ће Учесници конкурса моћи да конкуришу утврдиће 
Комисија за прибављање и доделу кућа на селу и набавку грађевинског материјала 
за адаптацију кућа на селу на територији града Зајечара (у даљем тексту: Комисија), 
коју именује Градско веће града Зајечара. 

Учесници конкурса могу да предложе непокретност за прибављање. 

Предметна непокретност мора бити безбедна и условна за становање. 
Процену условности и безбедности врши Комисија, у складу са извештајем
ангажованог судског вештака. 

Ако је предметна непокретност у сувласништву више лица, тада се сви 
сувласници појављују као продавци својих сувласничких делова. 

На предметној непокретности не смеју постојати нерешени имовинско-правни 
односи, на истој не сме бити уписан било какав терет, а право својине на 
непокретности мора бити уписано у катастар непокретности код РГЗ - Службе за 
катастар непокретности у Зајечару. 

Учесници конкурса, који уз пријаву не предложе непокретност за прибављање, 
а испуњавају услове конкурса, ући ће у избор за доделу искључиво кућа 
прибављених по конкурсу из 2019. године. 

Члан 4. 

Учесници конкурса моћи ће да конкуришу и за набавку грађевинског 
материјала за адаптацију кућа на селу. 

Процену oправданости адаптације кућа из претходног става сачиниће
ангажовани судски вештак из области грађевинарства. 

Грађевински материјал ће се додељивати на основу Конкурса који ће бити
расписан за набавку грађевинског материјала за адаптацију кућа на селу младим 
брачним паровима, а текст Конкурса ће утврдити Комисија. 

У току поступка набавке грађевинског материјала за адаптацију кућа на селу  
(у даљем тексту: грађевински материјал), биће урађен предмер и предрачун радова 
од стране Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове.  

За набавку грађевинског материјала биће расписана јавна набавка. Одлуку о 
набавци грађевинског материјала доноси Комисија у року од 15 дана од дана 
завршетка Конкурса, након чега ће се потписивати Уговори о додели грађевинског 
материјала. 

На Конкурс ће моћи да се јаве Учесници конкурса којима је додељена кућа по
Конкурсу за прибављање сеоских кућа са окућницом брачним и ванбрачним 
паровима на територији града Зајечара који је био објављен у 2019. години, као и 
они којима ће бити додељена кућа у 2020. години.  

 

Предност приликом Конкурисања имаће они Учесници конкурса за 
непокретности на којима је, по процени судског вештака, неопходно извођење
грађевинских радова на адаптацији, а у вредности радова највише до 180.000,00 
динара по објекту, односно кући. 

 
Члан 5.  

Одредбе претходног члана овог Правилника, односе се и на адаптацију кућа 
са окућницом, прибављених у јавну својину града Зајечара по основу купопродајних 
уговора, оверених од стране Јавног бележника у Зајечару, под бр. ОПУ: 366-2020 од 
09.06.2020. године и ОПУ: 368-2020 од 09.06.2020. године, без расписивања посебног 
конкурса. 

Члан 6. 

Учесници Конкурса могу бити млади брачни парови, односно ванбрачни
партнери, који у потпуности испуњавају опште услове у тренутку подношења пријаве
на Конкурс: 

1. Да супружници нису старији од 40 година у моменту подношења пријаве на
Конкурс 

2. Да су Учесници Конкурса брачни или ванбрачни партнери чија заједница
живота траје најмање годину дана у моменту подношења пријаве на Конкурс, 

3. Да су обоје од супружника држављани Републике Србије, 
4. Да нису власници или сувласници било какве непокретности на територији

Републике Србије. 

Учесници Конкурса који у потпуности испуне опште услове Конкурса, дужни су
да испуне следеће посебне услове Конкурса: 

1. Да Учесници конкурса у моменту подношења пријаве немају неизмирених
доспелих обавеза по основу пореза и доприноса у складу са прописима Републике
Србије, 

2. Да нису у крвном, тазбинском или сродству по усвојењу са потенцијалним
продавцем непокретности, 

3. Да Учесници конкурса нису правоснажно осуђивани за кривична дела
против брака и породице и против полних слобода. 

4. Да у тренутку пријаве на конкурс нису постављена или именована лица на
положају у Граду Зајечару, нису запослени у Градској управи града Зајечара, или у
јавном предузећу или установи чији је оснивач Град Зајечар. 

Учесници Конкурса могу поднети само једну пријаву на Конкурс. 

Учесници конкурса којима буде додељена кућа дужни су да место
пребивалишта заснују, у непрекидном трајању, у насељеном месту у коме се налази
предметна непокретност за временски период који није краћи од 10 година, почев од
дана закључења Уговора о додели куће.  

Након протека периода од 10 година, Учесници конкурса којима је додељена 
кућа на селу испуњавају услове за стицање права својине на предметној
непокретности.

Члан 7. 

Утврђивање испуњености услова из Члана 5. овог Правилника спроводи
Комисија. 

Утврђивање испуњености услова да је предметна непокретност која се
додељује Учесницима конкурса безбедна и условна за становање, обавља судски
вештак за област грађевинарства. 

Уколико судски вештак утврди да предметна непокретност није безбедна и
условна за становање, иста неће бити предмет разматрања. 
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Члан 8. 

Учесници конкурса који испуњавају услове из Члана 5. овог Правилника
рангираће се доделом одговарајућег броја бодова према следећим критеријумима: 

1. Образовање: 
- Завршене докторске студије         12 
- Завршене основне, мастер или специјалистичке академске студије  10 
- Завршене струковне студије                 8 
- Завршена средња школа                                                                              5 
- Завршена основна школа                 3
        
2. Радни статус 
- Запослење (неодређено, одређено, привремено-повремени послови, уговор

о делу) или самозапошљавање                     8 
- Незапосленост                 3 

3. Старост 
- До 25 година                                               10 
- Од 26 до 30 година                 8 
- Од 31 до 35 година                 5 
- Од 36 до 40 година                 3 

Максимални број бодова који Учесници конкурса могу остварити појединачно
је 30, односно укупно 60. 

У случају када двоје или више Учесника конкурса има исти број бодова,
предност ће имати они који су раније поднели пријаву на Конкурс. 

Члан 9. 

Приликом пријаве на Конкурс, Учесници конкурса треба да доставе следећу
документацију: 

- Фотокопије личних карата, 
- Оверене фотокопије диплома о стеченом образовању, оверену фотокопију

сведочанства о завршеној основној школи или уверење о стеченом образовању, 
- Уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци од дана

објављивања Конкурса), 
- Доказ о брачној заједници (извод из матичне књиге венчаних Учесника

конкурса, не старији од месец дана од дана објављивања Конкурса), а као доказ о
ванбрачној заједници – оверена изјава о ванбрачној заједници уз потпис два сведока,
која мора бити сачињена након расписивања Конкурса, 

- Оверену Изјаву Учесника конкурса да на територији Републике Србије не
поседују у власништву/сувласништву непокретност (стамбени објекат, грађевинско
земљиште или пољопривредно земљиште) и да исту нису отуђили у претходних 5
година од дана објављивања Конкурса, 

- Доказ о радном односу – М образац, односно, пријава на обавезно социјално
осигурање, фотокопија уговора о раду, уверење из Централног регистра обавезног
социјалног осигурања. 

Учесници конкурса који уз пријаву предлажу непокретност за прибављање 
дужни су да доставе оверену изјаву да продавац/продавци непокретности и 
Учесници конкурса нису крвни сродници у првој линији до било ког степена, а у 
побочној закључно са другим степеном, као ни у тазбинском сродству или сродству 
по усвојењу. 

На захтев Комисије, Учесници конкурса су дужни да у року од 8 дана, доставе 
следећу документацију 

- Потврду (уверење) Министарства финансија РС – Пореске управе, да није
било промене права власништва или сувласништва на име Учесника конкурса, 

- Потврду (уверење) Министарства финансија РС – Пореске управе, да су
Учесници конкурса измирили порезе и доприносе, 
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Члан 8. 

Учесници конкурса који испуњавају услове из Члана 5. овог Правилника
рангираће се доделом одговарајућег броја бодова према следећим критеријумима: 

1. Образовање: 
- Завршене докторске студије         12 
- Завршене основне, мастер или специјалистичке академске студије  10 
- Завршене струковне студије                 8 
- Завршена средња школа                                                                              5 
- Завршена основна школа                 3
        
2. Радни статус 
- Запослење (неодређено, одређено, привремено-повремени послови, уговор

о делу) или самозапошљавање                     8 
- Незапосленост                 3 

3. Старост 
- До 25 година                                               10 
- Од 26 до 30 година                 8 
- Од 31 до 35 година                 5 
- Од 36 до 40 година                 3 

Максимални број бодова који Учесници конкурса могу остварити појединачно
је 30, односно укупно 60. 

У случају када двоје или више Учесника конкурса има исти број бодова,
предност ће имати они који су раније поднели пријаву на Конкурс. 

Члан 9. 

Приликом пријаве на Конкурс, Учесници конкурса треба да доставе следећу
документацију: 

- Фотокопије личних карата, 
- Оверене фотокопије диплома о стеченом образовању, оверену фотокопију

сведочанства о завршеној основној школи или уверење о стеченом образовању, 
- Уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци од дана

објављивања Конкурса), 
- Доказ о брачној заједници (извод из матичне књиге венчаних Учесника

конкурса, не старији од месец дана од дана објављивања Конкурса), а као доказ о
ванбрачној заједници – оверена изјава о ванбрачној заједници уз потпис два сведока,
која мора бити сачињена након расписивања Конкурса, 

- Оверену Изјаву Учесника конкурса да на територији Републике Србије не
поседују у власништву/сувласништву непокретност (стамбени објекат, грађевинско
земљиште или пољопривредно земљиште) и да исту нису отуђили у претходних 5
година од дана објављивања Конкурса, 

- Доказ о радном односу – М образац, односно, пријава на обавезно социјално
осигурање, фотокопија уговора о раду, уверење из Централног регистра обавезног
социјалног осигурања. 

Учесници конкурса који уз пријаву предлажу непокретност за прибављање 
дужни су да доставе оверену изјаву да продавац/продавци непокретности и 
Учесници конкурса нису крвни сродници у првој линији до било ког степена, а у 
побочној закључно са другим степеном, као ни у тазбинском сродству или сродству 
по усвојењу. 

На захтев Комисије, Учесници конкурса су дужни да у року од 8 дана, доставе 
следећу документацију 

- Потврду (уверење) Министарства финансија РС – Пореске управе, да није
било промене права власништва или сувласништва на име Учесника конкурса, 

- Потврду (уверење) Министарства финансија РС – Пореске управе, да су
Учесници конкурса измирили порезе и доприносе, 

- Потврду издату од стране РГЗ – Службе за катастар непокретности, да
Учесници конкурса не поседују имовину на територији града Зајечара, 

- Уверења МУП-а, Основног суда и Вишег суда да Учесници конкурса нису
правоснажно осуђивани за кривична дела против брака и породице и полних
слобода. 

 
По потреби, Комисија може тражити допуну документације Учесницима

конкурса.  

Документација поднета на Конкурс се не враћа. 

Неће се разматрати пријаве које су: 

1. Неблаговремене (пријаве које су поднете након истека рока предвиђеног у
тексту Конкурса), 

2. Недопуштене (пријаве поднете од стране лица која нису предвиђена
конкурсом, односно на која се циљеви конкурса и намена средстава не односе), 

3. Непотпуне и неразумљиве (пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази и документација, непотписане пријаве, са непопуњеним рубрикама, пријаве
попуњене графитном оловком, послате факсом или електронском поштом и које
садрже неразумљиве и нечитке податке). 

Члан 10. 

Непокретност коју прибавља Град Зајечар мора да испуњава следеће услове: 
1. Да се ради о непокретности која је уписана у Катастар непокретности са 

правом својине на име продавца/продаваца, без терета 
2. Да продавац/продавци непокретности и Учесници конкурса нису крвни

сродници у првој линији до било ког степена, а у побочној закључно са другим
степеном, као ни у тазбинском сродству или сродству по усвојењу, 

3. Да не постоје нерешени имовинско-правни односи на непокретности, 
4. Да је безбедна и условна за становање, у складу са извештајем судског

вештака. 

Члан 11. 

Стручни послови које обавља Комисија су да: 
1. Размотри поднете пријаве по објављеном Конкурсу, 
2. За све благовремене и потпуне пријаве утврди испуњеност услова из 

чланова 4. и 5. овог Правилника,  
3. За предложене непокретности утврди испуњеност услова из члана 9. овог 

Правилника, 
4. Да у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на Конкурс, 

у складу са бодовном листом, сачини предлог листе Учесника конкурса којима се
прибављају куће на селу, који се објављује на огласној табли Градске управе и на 
званичном сајту града Зајечара, www.zajecar.info, 

5. Рок за подношење приговора је 8 дана од дана објављивања предлога
листе на огласној табли Градске управе и на званичном сајту града Зајечара,
www.zajecar.info, 

6. Да по истеку рока за приговор, предлог листе са приговорима достави
Градском већу града Зајечара, ради утврђивања коначне листе. 

Градско веће града Зајечара коначну листу објављује на огласној табли 
Градске управе и на званичном сајту града Зајечара, www.zajecar.info. 

Члан 12. 

Одлуку о избору Учесника конкурса којима ће се прибавити куће на селу 
доноси Градоначелник на предлог Комисије и уз сагласност Градског већа града
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Зајечара. 

Члан 13. 

Одлука о избору Учесника конкурса из претходног члана објављује се на
огласној табли и на званичном сајту града Зајечара, www.zajecar.info. 

Учесници конкурса могу у року од 4 дана од дана објављивања Одлуке
извршити увид у документацију коју су поднели на Конкурс, искључиво на основу
писаног захтева упућеног Комисији.  

Члан 14. 

Учесници конкурса ће закључити одговарајући Уговор са Градом Зајечаром у
року од 15 дана од дана доношења Одлуке. Уколико се Учесници конкурса не
одазову на потписивање Уговора у року од 15 дана од дана обавештења, сматраће
се да су одустали и наредни рангирани Учесници стећи ће право на потписивање
истог. 

Члан 15. 

Пријава на Конкурс подноси се на обрасцу чију садржину утврђује Комисија. 

Пријава на Конкурс подноси се лично, у Услужном центру Градске управе
града Зајечара или путем поште, препорученом пошиљком, на адресу: Град Зајечар,
Трг ослобођења 1, 19000 Зајечар, са назнаком у складу са текстом одговарајућег
Конкурса. 

Члан 16. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном листу града Зајечара". 

Члан 17. 
 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о условима 
за доделу сеоских кућа са окућницом брачним паровима на територији града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“ бр. 24/19). 

III број: 56-6/2020
У Зајечару, 29.09.2020. године 

       ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 
 

       ПРЕДСЕДНИК
                                                                                             Бошко Ничић,с.р. 
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Зајечара. 

Члан 13. 

Одлука о избору Учесника конкурса из претходног члана објављује се на
огласној табли и на званичном сајту града Зајечара, www.zajecar.info. 

Учесници конкурса могу у року од 4 дана од дана објављивања Одлуке
извршити увид у документацију коју су поднели на Конкурс, искључиво на основу
писаног захтева упућеног Комисији.  

Члан 14. 

Учесници конкурса ће закључити одговарајући Уговор са Градом Зајечаром у
року од 15 дана од дана доношења Одлуке. Уколико се Учесници конкурса не
одазову на потписивање Уговора у року од 15 дана од дана обавештења, сматраће
се да су одустали и наредни рангирани Учесници стећи ће право на потписивање
истог. 

Члан 15. 

Пријава на Конкурс подноси се на обрасцу чију садржину утврђује Комисија. 

Пријава на Конкурс подноси се лично, у Услужном центру Градске управе
града Зајечара или путем поште, препорученом пошиљком, на адресу: Град Зајечар,
Трг ослобођења 1, 19000 Зајечар, са назнаком у складу са текстом одговарајућег
Конкурса. 

Члан 16. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном листу града Зајечара". 

Члан 17. 
 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о условима 
за доделу сеоских кућа са окућницом брачним паровима на територији града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“ бр. 24/19). 

III број: 56-6/2020
У Зајечару, 29.09.2020. године 

       ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 
 

       ПРЕДСЕДНИК
                                                                                             Бошко Ничић,с.р. 

 
 
 
 
 

                                                                            

На основу члана 66. став 1. тачка 16) Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", бр. 4/2019) и члана 2. став 1. тачка 16) Одлуке о Градском већу града 
Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 8/2019), а у вези са Одлуком о оснивању 
Буџетског фонда за подстицање рађања деце на територији града Зајечара ("Сл. 
лист града Зајечара", бр. 40/2016 и 42/2018), Градско веће града Зајечара дана 
29.09.2020. године, донело је

РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању и именовању

Комисије за подстицање рађања деце на територији града Зајечара

I

У Решењу о образовању Комисије за подстицање рађања деце на територији 
града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара" бр. 42/2016 и 47/2018), у тачки II, алинеја 
1. подтачке 2., 4. и 5. мењају се и гласе:

“2. др Иван Чикарић, члан,
4. Ивана Јорданов Милетић, члан и
5. др Миодраг Костић, члан.”

II

У свему осталом Решење остаје непромењено.

III

Решење објавити у “Службеном листу града Зајечара" и доставити: 
именованима, Одељењу за привреду и друштвене делатности, Одељењу за 
финансије Градске управе града Зајечара и архиви. 

III Број 02-133/2020
У Зајечару, 29.09.2020. године 
                       

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

            ПРЕДСЕДНИК
                   Бошко Ничић,с.р.  
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На основу чланова 6. и 16. 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 („Сл. гласник РС“, бр. 
16/18) и члана 2. тачка 18. Одлуке о Градском већу града Зајечара ("Сл. лист града“ 
Зајечара бр. 8/19), Градско веће града Зајечара је, на седници одржаној 29.09.2020.
године, донело  

З А К Љ У Ч А К

о давању у закуп дрвених кућица за робну пијацу на платоу јавне гараже у 
Зајечару, у ул. Булевар Др. Зорана Ђинђића, на кп. бр. 8931/11 КО Зајечар,  у 

поступку прикупљања понуда путем јавног оглашавања

I

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК за давање у закуп покретних ствари у јавној 
својини града Зајечара и то дрвених кућица за робну пијацу на платоу јавне гараже у 
Зајечару, у ул. Булевар Др. Зорана Ђинђића, на кп. бр. 8931/11 КО Зајечар, путем
прикупљања писмених понуда јавним оглашавањем, према почетној цени за 
одређивање висине месечне закупнине, утврђеној у износу од 7000,00 динара.

II

Предметне ствари се дају у закуп на период од једне године, са могућношћу 
продужења трајања закупа.

III

Поступак за давање у закуп покретних ствари у јавној својини града Зајечара 
тач. I овог Закључка, прикупљањем писмених понуда, спровешће се у складу са 
одредбама 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 („Сл. гласник РС“, бр. 16/18).

IV

Поступак прикупљања писмених понуда спроводи Комисија, која се образује 
посебним актом Градоначелника града Зајечара. 

V

Овлашћује се Градоначелник града Зајечара, Бошко Ничић, да, са 
најповољнијим понуђачима, по спроведеном поступку, закључи одговарајуће уговоре 
о закупу.
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На основу чланова 6. и 16. 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 („Сл. гласник РС“, бр. 
16/18) и члана 2. тачка 18. Одлуке о Градском већу града Зајечара ("Сл. лист града“ 
Зајечара бр. 8/19), Градско веће града Зајечара је, на седници одржаној 29.09.2020.
године, донело  

З А К Љ У Ч А К

о давању у закуп дрвених кућица за робну пијацу на платоу јавне гараже у 
Зајечару, у ул. Булевар Др. Зорана Ђинђића, на кп. бр. 8931/11 КО Зајечар,  у 

поступку прикупљања понуда путем јавног оглашавања

I

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК за давање у закуп покретних ствари у јавној 
својини града Зајечара и то дрвених кућица за робну пијацу на платоу јавне гараже у 
Зајечару, у ул. Булевар Др. Зорана Ђинђића, на кп. бр. 8931/11 КО Зајечар, путем
прикупљања писмених понуда јавним оглашавањем, према почетној цени за 
одређивање висине месечне закупнине, утврђеној у износу од 7000,00 динара.

II

Предметне ствари се дају у закуп на период од једне године, са могућношћу 
продужења трајања закупа.

III

Поступак за давање у закуп покретних ствари у јавној својини града Зајечара 
тач. I овог Закључка, прикупљањем писмених понуда, спровешће се у складу са 
одредбама 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 („Сл. гласник РС“, бр. 16/18).

IV

Поступак прикупљања писмених понуда спроводи Комисија, која се образује 
посебним актом Градоначелника града Зајечара. 

V

Овлашћује се Градоначелник града Зајечара, Бошко Ничић, да, са 
најповољнијим понуђачима, по спроведеном поступку, закључи одговарајуће уговоре 
о закупу.

VI

Утврђује се текст Огласа за давање у закуп покретних ствари у јавној својини 
града Зајечара и то дрвених кућица за робну пијацу на платоу јавне гараже у 
Зајечару, у ул. Булевар Др. Зорана Ђинђића, на кп. бр. 8931/11 КО Зајечар, у 
поступку прикупљања понуда јавним оглашавањем, који заједно са скицом основе 
платоа робне пијаце чини саставни део овог Закључка.

VII

Закључак објавити у „Сл. листу града Зајечара“ и доставити Одељењу за 
урбанизам, грађевинске и комуналне послове Градске управе града Зајечара.

III бр. 02 -132/2020
У Зајечару, 29.09.2020. године

            ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                   Бошко Ничић,с.р.
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Градска управа града Зајечара, на основу члана 7. 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 („Сл. гласник РС“, бр. 16/18),
објављује

О Г Л А С

            за давање у закуп дрвених кућица за робну пијацу на платоу јавне гараже  у           
Зајечару, у ул. Булевар Др. Зорана Ђинђића, на кп. бр. 8931/11 КО Зајечар, 

у поступку прикупљања понуда путем јавног оглашавања
                           

1. Дају се у закуп покретне ствари у јавној својини града Зајечара и то дрвене кућице 
за робну пијацу на платоу јавне гараже у Зајечару, у ул. Булевар Др. Зорана Ђинђића, на кп. 
бр. 8931/11 КО Зајечар, у поступку прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања, 
према почетној цени за одређивање висине месечне закупнине, утврђеној у износу од 
7000,00 динара, обележене у складу са скицом основе платоа робне пијаце, која чини 
саставни део овог Огласа.

Предметне покретне ствари се дају у закуп на период од једне године, са могућношћу 
продужења трајања закупа.

2.  Право учешћа по овом Огласу имају сва правна и физичка лица и предузетници.
3. Јавно отварање приспелих понуда биће обављено 15 дана од дана објављивања 

овог Огласа, у Малој сали Градске управе града Зајечара, са почетком у 13,00 сати.
4. Писмене понуде достављати у запечаћеној коверти, на адресу: Одељење за 

урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Крфска бб, 19000 Зајечар, са 
назнаком „ПОНУДА ЗА ДРВЕНЕ КУЋИЦЕ ЗА РОБНУ ПИЈАЦУ - НЕ ОТВАРАТИ“, најкасније 
10 дана од дана објављивања овог Огласа.

5. Депозит у висини од 10% почетне цене понуђачи су дужни да уплате на депозитни 
рачун Града Зајечара, бр. 840-602804-87 по моделу 97 41-116.

6. Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку прикупљања 
писмених понуда износи 15 дана од дана отварања писмених понуда.

7. У пријави, односно понуди обавезно навести број рачуна понуђача на који ће се 
извршити повраћај депозита, као и редни број кућице из приложене скице, за коју се 
конкурише.

8. Пријава, односно понуда која се доставља обавезно садржи: доказ о уплати 
депозита, износ закупнине која се нуди, за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне 
карте, јединствени матични број грађана, за предузетнике: име и презиме предузетника, 
адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број, за правна 
лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног 
органа, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, као и назнаку броја реалног 
дела предметне парцеле на који се пријава односи.

9. Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, односно понуде не могу 
учествовати у поступку прикупљања писмених понуда, а непотпуне или неблаговремене 
пријаве, односно понуде биће одбачене.

10. У вези разгледања кућица, као и обавештавања о другим околностима везаним за 
предмет овог Огласа, заинтересована лица се могу обратити Одељењу за урбанизам, 
грађевинске и комунално стамбене послове ГУ града Зајечара, на тел. 019/444-710, (Горан 
Николић).

11. Текст Огласа објавити на веб страници Града и у листу који се дистрибуира на 
територији града Зајечара.

                                            ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА                                    
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Градска управа града Зајечара, на основу члана 7. 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 („Сл. гласник РС“, бр. 16/18),
објављује

О Г Л А С

            за давање у закуп дрвених кућица за робну пијацу на платоу јавне гараже  у           
Зајечару, у ул. Булевар Др. Зорана Ђинђића, на кп. бр. 8931/11 КО Зајечар, 

у поступку прикупљања понуда путем јавног оглашавања
                           

1. Дају се у закуп покретне ствари у јавној својини града Зајечара и то дрвене кућице 
за робну пијацу на платоу јавне гараже у Зајечару, у ул. Булевар Др. Зорана Ђинђића, на кп. 
бр. 8931/11 КО Зајечар, у поступку прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања, 
према почетној цени за одређивање висине месечне закупнине, утврђеној у износу од 
7000,00 динара, обележене у складу са скицом основе платоа робне пијаце, која чини 
саставни део овог Огласа.

Предметне покретне ствари се дају у закуп на период од једне године, са могућношћу 
продужења трајања закупа.

2.  Право учешћа по овом Огласу имају сва правна и физичка лица и предузетници.
3. Јавно отварање приспелих понуда биће обављено 15 дана од дана објављивања 

овог Огласа, у Малој сали Градске управе града Зајечара, са почетком у 13,00 сати.
4. Писмене понуде достављати у запечаћеној коверти, на адресу: Одељење за 

урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Крфска бб, 19000 Зајечар, са 
назнаком „ПОНУДА ЗА ДРВЕНЕ КУЋИЦЕ ЗА РОБНУ ПИЈАЦУ - НЕ ОТВАРАТИ“, најкасније 
10 дана од дана објављивања овог Огласа.

5. Депозит у висини од 10% почетне цене понуђачи су дужни да уплате на депозитни 
рачун Града Зајечара, бр. 840-602804-87 по моделу 97 41-116.

6. Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку прикупљања 
писмених понуда износи 15 дана од дана отварања писмених понуда.

7. У пријави, односно понуди обавезно навести број рачуна понуђача на који ће се 
извршити повраћај депозита, као и редни број кућице из приложене скице, за коју се 
конкурише.

8. Пријава, односно понуда која се доставља обавезно садржи: доказ о уплати 
депозита, износ закупнине која се нуди, за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне 
карте, јединствени матични број грађана, за предузетнике: име и презиме предузетника, 
адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број, за правна 
лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног 
органа, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, као и назнаку броја реалног 
дела предметне парцеле на који се пријава односи.

9. Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, односно понуде не могу 
учествовати у поступку прикупљања писмених понуда, а непотпуне или неблаговремене 
пријаве, односно понуде биће одбачене.

10. У вези разгледања кућица, као и обавештавања о другим околностима везаним за 
предмет овог Огласа, заинтересована лица се могу обратити Одељењу за урбанизам, 
грађевинске и комунално стамбене послове ГУ града Зајечара, на тел. 019/444-710, (Горан 
Николић).

11. Текст Огласа објавити на веб страници Града и у листу који се дистрибуира на 
територији града Зајечара.

                                            ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА                                    
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