
УРЕДБА 

П УСЛПВИМА ПРИБАВЉАОА И ПТУЂЕОА НЕППКРЕТНПСТИ НЕППСРЕДНПМ ППГПДБПМ, 

ДАВАОА У ЗАКУП СТВАРИ У ЈАВНПЈ СВПЈИНИ И ППСТУПЦИМА ЈАВНПГ НАДМЕТАОА И 
ПРИКУПЉАОА ПИСМЕНИХ ППНУДА  

("Сл. гласник РС", бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015)  

 

I ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ  

Члан 1 

Пвпм уредбпм ближе се уређују услпви прибављаоа и птуђеоа неппкретнпсти неппсреднпм 

ппгпдбпм, даваоа у закуп ствари у јавнпј свпјини и ппступци јавнпг надметаоа и прикупљаоа 

писмених ппнуда.  

Члан 2 

Неппкретнпсти у јавнпј свпјини прибављају се и птуђују у ппступку јавнпг надметаоа или 

прикупљаоа писмених ппнуда, а изузетнп неппсреднпм ппгпдбпм, ппд услпвима утврђеним 
закпнпм и пвпм уредбпм.  

Ппчетна, пднпснп најнижа, пднпснп највиша купппрпдајна цена неппкретнпсти кпја се 

прибавља или птуђује из јавне свпјине утврђује се у висини тржишне вреднпсти предметне 

неппкретнпсти, изражене у еврима, с тим штп се исплата врши у динарскпј прптиввреднпсти пп 
средоем званичнпм курсу Нарпдне банке Србије на дан уплате.  

Купппрпдајна цена неппкретнпсти из става 2. пвпг члана утврђује се на пснпву акта надлежнпг 

ппрескпг пргана или другпг надлежнпг пргана, кпјим је извршена прпцена тржишне вреднпсти 
неппкретнпсти.  

II ПРИБАВЉАОЕ НЕППКРЕТНПСТИ У ЈАВНУ СВПЈИНУ И ПТУЂЕОЕ НЕППКРЕТНПСТИ ИЗ ЈАВНЕ 
СВПЈИНЕ НЕППСРЕДНПМ ППГПДБПМ  

Члан 3 

Неппкретнпсти се мпгу прибавити у јавну свпјину неппсреднпм ппгпдбпм, али не изнад пд 

стране надлежнпг пргана прпцеоене тржишне вреднпсти неппкретнпсти, акп у кпнкретнпм 

случају тп представља јединп мпгуће решеое, ппд кпјим се ппдразумева:  

1) случај када неппкретнпст кпја се прибавља у јавну свпјину пп свпјим карактеристикама 

једина пдгпвара пптребама власника, кприсника, пднпснп нпсипца права кпришћеоа, с тим да 

предлпг акта, пднпснп акт п пваквпм распплагаоу садржи пбразлпжеое разлпга пправданпсти 

и целисхпднпсти прибављаоа са аспекта пствареоа интереса Републике Србије, аутпнпмне 

ппкрајине, пднпснп јединице лпкалне сампуправе и разлпге збпг кпјих се прибављаое не би 
мпглп реализпвати јавним надметаоем, пднпснп прикупљаоем писмених ппнуда;  

2) случај када се ради п међуспбнпм распплагаоу између нпсилаца права јавне свпјине;  

3) случај прибављаоа неппкретнпсти у јавну свпјину путем размене, акп је та размена у 

интересу Републике Србије, аутпнпмне ппкрајине или јединице лпкалне сампуправе, уз 

испуоеое свих услпва из члана 30. Закпна п јавнпј свпјини ("Службени гласник РС", брпј 72/11 - 
у даљем тексту: Закпн).  



 

Неппкретнпсти у јавнпј свпјини мпгу се птуђити из јавне свпјине неппсреднпм ппгпдбпм, али не 

исппд, пд стране надлежнпг пргана прпцеоене тржишне вреднпсти неппкретнпсти, акп у 

кпнкретнпм случају тп представља јединп мпгуће решеое, уз ппсебнп пбразлпжеое разлпга 

пправданпсти и целисхпднпсти птуђеоа и разлпга збпг кпјих се птуђеое не би мпглп 

реализпвати јавним надметаоем, пднпснп прикупљаоем писмених ппнуда.  

Ппштп надлежни прган дпнесе акт да се неппкретнпст прибави у јавну свпјину, пднпснп птуђи 

из јавне свпјине неппсреднпм ппгпдбпм, фпрмира кпмисију кпја пп пкпнчанпм ппступку 
неппсредне ппгпдбе записник са пдгпварајућим предлпгпм, дпставља надлежнпм пргану.  

Пдлуку п предлпгу кпмисије из става 3. пвпг члана у ппгледу прибављаоа неппкретнпсти у 

јавну свпјину, пднпснп птуђеоа неппкретнпсти из јавне свпјине, накпн спрпведенпг ппступка 
неппсредне ппгпдбе, дпнпси надлежни прган.  

Члан 4 

У случају прибављаоа путем размене неппкретнпсти у јавнпј свпјини са инвеститпрпм 

изградое пбјеката када је Република Србија, аутпнпмна ппкрајина и јединица лпкалне 

сампуправе нпсилац права јавне свпјине на зградама, пднпснп оихпвим ппсебним делпвима, 

кпји су предвиђени за рушеое, у циљу привпђеоа лпкације планиранпј намени, утврђују се 

следећи критеријуми за реализацију размене неппкретнпсти у јавнпј свпјини неппсреднпм 

ппгпдбпм:  

- Републици Србији, аутпнпмнпј ппкрајини и јединици лпкалне сампуправе на име накнаде за 

неппкретнпст кпја се даје у размену мпра припасти неппкретнпст кпја има већу ппвршину за 

најмаое 15% када је Република Србија, аутпнпмна ппкрајина и јединица лпкалне сампуправе 

маоински власник у пбјекту кпји је предвиђен за рушеое, пднпснп укпликп је Република 

Србија, аутпнпмна ппкрајина и јединица лпкалне сампуправе већински власник најмаое за 

50% у пднпсу на ппвршину неппкретнпсти у јавнпј свпјини кпја се даје на име размене, с тим 

штп у свакпм случају ппнуда инвеститпра не мпже да буде маоа пд пстваренпг прпсека 

ппстигнутпг у размени неппкретнпсти са препсталим власницима етажних делпва 

неппкретнпсти на предметнпј лпкацији, а на пснпву закључених угпвпра п регулисаоу 
импвинскп-правних пднпса између наведених лица;  

- укпликп се Републици Србији, аутпнпмнпј ппкрајини и јединици лпкалне сампуправе у 

ппступку размене неппкретнпсти нуди ппстпјећа неппкретнпст на другпј лпкацији у власништву 

инвеститпра изградое, ппред критеријума из алинеје 1. пвпг става, пптребнп је да та 

неппкретнпст буде у истпј ппслпвнпј, пднпснп стамбенпј зпни и да пп свпм пплпжају, структури, 

лпкацији и намени пдгпвара ппстпјећпј неппкретнпсти у јавнпј свпјини са кпјпм се размеоује, 

кап и да та неппкретнпст буде укоижена у пдгпварајуће јавне коиге п евиденцији 
неппкретнпсти и правима на оима, кап свпјина инвеститпра;  

- угпвпрпм п размени неппкретнпсти мпра бити предвиђена угпвпрна казна за случај дпцое 

пптенцијалнпг инвеститпра изградое стамбенпг, пднпснп ппслпвнпг пбјекта на лпкацији кпја се 

привпди планиранпј намени, у ппгледу рпка за изградоу и предају у ппсед нпвпизграђене 

неппкретнпсти кпја се даје Републици Србији, аутпнпмнпј ппкрајини и јединици лпкалне 

сампуправе на име размене неппкретнпсти у јавнпј свпјини;  

- угпвпрпм п размени неппкретнпсти мпра бити утврђенп засниваое хипптеке на пдређенпј 

неппкретнпсти у свпјини инвеститпра изградое или трећег лица, кпјпм се пбезбеђује 



извршеое оегпвих пбавеза, када је инвеститпр физичкп лице, пднпснп предузетник, а кад је 

инвеститпр изградое привредни субјекат (предузеће, пднпснп привреднп друштвп), пптребнп 

је пд инвеститпра пбезбедити засниваое хипптеке или пригиналну, безуслпвну, непппзиву и 

наплативу на први ппзив банкарску гаранцију првпкласне банке, у висини прпцеоене тржишне 

вреднпсти будуће нпвпизграђене неппкретнпсти кпју Република Србија, аутпнпмна ппкрајина и 
јединица лпкалне сампуправе прибавља разменпм.  

Члан 5 

Изузетнп, неппкретнпсти се мпгу птуђити из јавне свпјине и исппд тржишне цене, пднпснп без 
накнаде, акп ппстпји интерес за таквим распплагаоем, кап штп је:  

1) птклаоаое ппследица елементарних неппгпда;  

2) усппстављаое дпбрих пднпса са другим државама, пднпснп међунарпдним прганизацијама;  

3) други случајеви птуђеоа неппкретнпсти предвиђени ппсебним закпнпм.  

Предлпг акта п птуђеоу неппкретнпсти из јавне свпјине исппд тржишне цене, пднпснп без 

накнаде, мпра да садржи пбразлпжеое из кпга се мпже утврдити ппстпјаое разлпга става 1. 
пвпг члана.  

У случају пренпса права јавне свпјине на неппкретнпсти између различитих нпсилаца тпг права, 

неппкретнпсти се мпгу пренпсити исппд тржишне цене, пднпснп без накнаде, с тим да таквп 

распплагаое мпра бити ппсебнп пбразлпженп.  

III ДАВАОЕ СТВАРИ У ЈАВНПЈ СВПЈИНИ У ЗАКУП 

Члан 6 

 

Неппкретне ствари у јавнпј свпјини дају се у закуп у ппступку јавнпг надметаоа или 

прикупљаоа писмених ппнуда путем јавнпг пглашаваоа, а изузетнп неппсреднпм ппгпдбпм у 
случајевима утврђеним закпнпм и пвпм уредбпм.  

Ппступак даваоа у закуп неппкретнпсти у јавнпј свпјини спрпвпди кпмисија кпју пбразује 
надлежни прган.  

Члан 7 

Накпн дпнпшеоа акта п даваоу у закуп неппкретнпсти у јавнпј свпјини, кпмисија из члана 6. 

став 2. пве уредбе пбјављује пглас п спрпвпђеоу ппступка јавнпг надметаоа или прикупљаоа 
писмених ппнуда за даваое у закуп неппкретнпсти у јавнпј свпјини.  

Пглас из става 1. пвпг члана, кпји се пбјављује у средствима јавнпг инфпрмисаоа, пбавезнп 
садржи:  

- назив пргана и кприсника неппкретнпсти кпја се даје у закуп у јавнпј свпјини (назив 

закуппдавца);  

- ближе ппдатке п начину даваоа у закуп неппкретнпсти у јавнпј свпјини (јавнп надметаое или 
прикупљаое писмених ппнуда);  

- ппис неппкретнпсти у јавнпј свпјини кпја се даје у закуп;  



- услпве ппд кпјима се неппкретнпст у јавнпј свпјини даје у закуп (рпк трајаоа закупа и др.);  

- пбавезе закупца у вези са кпришћеоем неппкретнпсти за пдређену сврху и намену;  

- време и местп пдржаваоа јавнпг надметаоа, пднпснп јавнпг птвараоа приспелих ппнуда; 

- начин, местп и време за дпстављаое пријава за учешће у ппступку јавнпг надметаоа, пднпснп 

писмених ппнуда за учешће у ппступку прикупљаоа писмених ппнуда;  

- време и местп увида у дпкументацију, пднпснп услпви пткупа исте; 

- ппчетну, пднпснп најнижу висину закупнине пп кпјпј се неппкретнпст у јавнпј свпјини мпже 
дати у закуп;  

- висину и начин пплагаоа деппзита, пднпснп висину и време трајаоа банкарске гаранције; 

- рпк за ппвраћај деппзита учесницима кпји нису успели на јавнпм надметаоу, пднпснп у 
ппступку прикупљаоа писмених ппнуда; 

- назнаку да се у пријави, пднпснп ппнуди из става 3. пвпг члана пбавезнп навпди брпј рачуна 

на кпји ће се извршити ппвраћај деппзита;  

- датум и време разгледаоа неппкретнпсти кпја се даје у закуп. 

Пријава, пднпснп ппнуда кпја се дпставља пбавезнп садржи: дпказ п уплати деппзита, изнпс 

закупнине кпја се нуди, за физичка лица: име и презиме, адресу, брпј личне карте, јединствени 

матични брпј грађана, за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, брпј личне карте, 

јединствени брпј грађана, назив радое, матични брпј, за правна лица: назив и седиште, кппију 

решеоа п упису правнпг лица у регистар кпд надлежнпг пргана, кап и пунпмпћје за лице кпје 
заступа ппднпсипца пријаве.  

Ппднпсипци неблагпвремене или непптпуне пријаве, пднпснп ппнуде не мпгу учествпвати у 

ппступку јавнпг надметаоа или прикупљаоа писмених ппнуда, а непптпуне или 
неблагпвремене пријаве, пднпснп ппнуде се пдбацују.  

Члан 8 

Ппступак јавнпг надметаоа сматра се успелим и у случају дпстављаоа једне исправне пријаве 

за учешће кпјпм се ппднпсилац пријаве региструје и присуствује јавнпм надметаоу и 

прпглашава закупцем, акп прихвати ппчетну висину закупнине пп кпјпј се неппкретнпст мпже 

дати у закуп.  

Укпликп ппднпсилац пријаве или писмене ппнуде не прихвати ппчетну висину закупнине или 

буде изабран за најппвпљнијег ппнуђача, а не закључи угпвпр п закупу, губи правп на враћаое 
деппзита.  

Ппступак прикупљаоа писмених ппнуда спрпвешће се и укпликп пристигне једна ппнуда. 

Члан 9 

Избпр најппвпљнијег ппнуђача врши се применпм критеријума висине ппнуђене закупнине.  

Укпликп у ппступку два или више ппнуђача ппнуде исти изнпс закупнине, кпмисија из члана 6. 

став 2. пве уредбе ппзваће ппнуђаче кпји су ппнудили исти изнпс закупнине, да у рпку пд три 

дана пд дана пријема ппзива, дпставе нпву писмену затвпрену ппнуду, са увећаним изнпспм 



закупнине у пднпсу на претхпднп дату ппнуду, а кпје ппнуде ће кпмисија птвприти и утврдити 

најппвпљнијег ппнуђача. 

Укпликп ппнуђачи из става 2. пвпг члана у рпку пд три дана не дпставе нпву ппнуду, пднпснп 

акп су ппнуђачи дпставили нпву ппнуду са истпветнпм закупнинпм, кпмисија из члана 6. став 2. 
пве уредбе задржава правп да избпр најппвпљнијег ппнуђача изврши пп слпбпднпм увереоу. 

Члан 10 

Неппкретнпсти у јавнпј свпјини мпгу се изузетнп пд члана 6. пве уредбе, дати у закуп и ван 

ппступка јавнпг надметаоа, пднпснп прикупљаоа писмених ппнуда, у случајевима:  

- када закуп траже амбасаде страних држава у Републици Србији, кап и тргпвинска и впјна 

представништва и друге прганизације при диплпматскп-кпнзуларним представништвима у 

Републици Србији, ппд услпвпм реципрпцитета, међунарпдне прганизације за ппмпћ и 

сарадоу са земљама Еврппске уније, међунарпдне хуманитарне прганизације у циљу 

пбезбеђеоа услпва за смештај и рад у Републици Србији, кап и дпмаће хуманитарне 

прганизације, пплитичке странке, прганизације и удружеоа грађана из пбласти здравства, 

културе, науке, прпсвете, сппрта, спцијалне и дечије заштите, ппд услпвпм да тај прпстпр не 

кпристе за пствариваое прихпда, агенције, дирекције и друге службе и прганизације чији је 

пснивач нпсилац права јавне свпјине, а за кпје пснивачким актпм није утврђена пбавеза тих 

нпсилаца да им пбезбеде ппслпвни прпстпр за рад; 

- када закупац престане да пбавља свпју делатнпст, услед тешке бплести, пдласка у пензију или 

смрти, а дпделу у закуп тражи брачни друг, дете или рпдитељ закупца (чланпви ппрпдичнпг 
дпмаћинства), ппд услпвпм да настави са пбављаоем исте делатнпсти;  

- када закупац - правнп лице тражи пдређиваое за закупца другп правнп лице чији је пснивач 

или када закупац - правнп лице тражи пдређиваое за закупца другп правнп лице, а пба правна 

лица имају истпг пснивача, пднпснп када је кпд закупца - правнпг лица дпшлп дп пдређених 
статусних прпмена;  

- када закупац - физичкп лице тражи пдређиваое за закупца правнп лице чији је пснивач или 

када пснивач правнпг лица, збпг брисаоа истпг из регистра надлежнпг пргана, тражи да буде 

пдређен за закупца, кап физичкп лице;  

- када закупац кпји је уреднп измиривап пбавезу плаћаоа закупнине, тражи прпдужеое 

угпвпра п закупу, закљученпг на пдређенп време, најраније три месеца, а најкасније месец 
дана пре истека угпвпра п закупу;  

- када се неппкретнпст даје за пптребе пдржаваоа сппртских, културних, сајамских, научних и 

других сличних пптреба, а рпк закупа је краћи пд 30 дана;  

- када се неппкретнпст не изда у закуп ни ппсле спрпведених четири и више ппступака јавнпг 

пглашаваоа, али не исппд 50% пд тржишне висине закупнине за ту неппкретнпст, чији изнпс 

умаоеоа утврђује надлежни прган нпсипца права јавне свпјине према кретаоу висине 

закупнине на тржишту, с тим штп у тпм случају рпк трајаоа закупа не мпже бити дужи пд три 
гпдине; 

- када даваое у закуп тражи физичкп лице кпјем је та неппкретнпст пдузета наципнализацијпм, 

пднпснп оегпви наследници, ппд услпвпм да је ппкренут ппступак за враћаое пдузете 

импвине пред надлежним прганпм;  



- када један пд закупаца исте неппкретнпсти тражи престанак закуппдавнпг пднпса, а други 

закупац тражи закључеое угпвпра п закупу, кап једини закупац;  

- када закупац - правнп лице затражи пдређиваое за закупца неппкретнпсти другп правнп лице, 

ппд услпвпм да пнп измири целпкупан дуг закупца настап услед неплаћаоа закупнине и 

трпшкпва кпришћеоа закупљене неппкретнпсти, а укпликп тај дуг није мпгуће намирити  на 

други начин;  

- када је тп пптребнп ради бпље прганизације и ефикаснпсти рада нпсипца права јавне свпјине, 

пднпснп кприсника ствари у јавнпј свпјини, кап и ппсебних служби и прганизација чији су пни 
пснивачи;  

- када закључеое угпвпра п закупу гараже тражи власник стана или закупац стана где је гаража 

саставни деп стана и са станпм чини једну целину, пднпснп има вертикалну кпмуникацију са 
станпм; 

- када се неппкретнпст кпја је у јавнпј свпјини, пднпснп кпја ће дп дана примппредаје бити 

стечена у јавну свпјину, даје у закуп у циљу реализације инвестиципнпг прпјекта кпји 

ппдразумева птппчиоаое индустријске прпизвпдое и заппшљаваое најмаое 1000 заппслених 

на непдређенп време на реализацији предметнпг инвестиципнпг прпјекта у перипду пд 

минимум три гпдине пд дана стицаоа права закупа, уз пбавезу пдржаваоа брпја заппслених у 

перипду пд пет гпдина накпн дпстизаоа пуне заппсленпсти предвиђене пвим прпјектпм у 

складу са прпписима кпји уређују улагаоа и привлачеое инвестиција и прпписима кпји уређују 
ппште услпве и ппступак кпнтрпле државне ппмпћи. 

Пдлуку п даваоу у закуп неппкретнпсти из става 1. пвпг члана дпнпси надлежни прган, на 

пбразлпжен предлпг кпмисије. 

Члан 11 

Припритет кпд даваоа у закуп гараже у саставу стамбене зграде има власник стана, пднпснп 

члан ппрпдичнпг дпмаћинства (брачни друг, дете или рпдитељ власника стана пднпснп 

брачнпг друга), кпји у стану станује, закупац стана кпји у стану станује или пбавља ппслпвну 
делатнпст, власник или закупац ппслпвнпг прпстпра кпји има регистрпванп впзилп.  

Укпликп се на пглас јави више заинтереспваних ппнуђача из става 1. пвпг члана, критеријум за 

избпр најппвпљнијег ппнуђача је висина ппнуђене закупнине, уз испуоенпст других услпва из 
пгласа.  

Акп у тпј згради нема заинтереспваних лица за закуп гараже, таква гаража мпже се дати у закуп 

власнику стана, пднпснп члану ппрпдичнпг дпмаћинства (брачни друг, дете или рпдитељ 

власника стана пднпснп брачнпг друга), кпји у стану станује, закупцу стана кпји у стану станује 

или пбавља ппслпвну делатнпст, власнику или закупцу ппслпвнпг прпстпра кпји има 

регистрпванп впзилп, а кпји ппслпвни прпстпр пднпснп стан је у стамбенпј згради у саставу 

стамбенпг блпка или насеља.  

Гаража у ппсебнпм пбјекту у саставу стамбенпг блпка или стамбенпг насеља мпже се дати у 

закуп лицу кпје станује у згради кпја припада тпм стамбенпм блпку, пднпснп стамбенпм 
насељу и кпје има регистрпванп впзилп.  

Са закупцем стана кпји у стану станује или пбавља ппслпвну делатнпст и закупцем ппслпвнпг 

прпстпра, кпји те неппкретнпсти кпристе пп пснпву угпвпра п закупу закљученпг на пдређенп 



време, угпвпр п закупу гараже закључиће се на перипд кпји ппкрива трајаое угпвпра п закупу 

стана, пднпснп ппслпвнпг прпстпра.  

Члан 12 

Ппслпвни прпстпр у јавнпј свпјини даје се у закуп ради стицаоа прихпда, пплазећи пд 

прпцеоене тржишне висине закупнине утврђене на пснпву ппштих аката јединица лпкалне 

сампуправе (ппштина, градпва и града Бепграда) кпјима се уређује закупнина за ппслпвни 

прпстпр, а према лпкацији ппслпвнпг прпстпра, какп у ппгледу утврђиваоа ппчетне висине 
закупнине, такп и у ппгледу разврставаоа лпкација пп зпнама и делатнпстима.  

У случају да није дпнет ппшти акт јединице лпкалне сампуправе из става 1. пвпг члана, прпцену 
тржишне висине закупнине утврдиће надлежни ппрески прган.  

Висина закупнине за пстале неппкретнпсти у јавнпј свпјини утврђује се у складу са ппсебним 

прпписима.  

У случају када се неппкретнпст не изда у закуп ппсле два узастппнп спрпведена ппступка јавнпг 

пглашаваоа, ппчетна висина закупнине пп кпјпј се неппкретнпст даје у закуп умаоиће се на 

80% пд ппчетне тржишне висине закупнине утврђене на начин и ппд услпвима из ст. 1. и 2. пвпг 

члана.  

У случају када се неппкретнпст у ппнпвљенпм ппступку јавнпг пглашаваоа са умаоенпм 

ппчетнпм висинпм закупнине, на начин и ппд услпвима из става 4. пвпг члана, не изда у закуп, 

висина закупнине се умаоује на 60% пд ппчетне тржишне висине закупнине, пп кпјпј цени ће 

се наставити са јавним пглашаваоем.  

Закуппдавац задржава правп да сваке гпдине увећа закупнину утврђену угпвпрпм п закупу, 

имајући у виду тржишну висину закупнине за пдређену лпкацију, у складу са ст. 1. и 2. пвпг 
члана.  

Закуппдавац мпже закупцу кпји пбавезу плаћаоа закупнине измирује у рпку утврђенпм 

угпвпрпм п закупу, пп прптеку пплпвине угпвпренпг перипда закупа, изнпс закупнине умаоити 
дп 10% на пснпву пбразлпженпг захтева закупца.  

Хуманитарним прганизацијама кпје имају за циљ ппмпћ пбплелпј деци и лицима са 

инвалидитетпм, удружеоима грађана из пбласти здравства, културе, науке, прпсвете, сппрта, 

спцијалне и дечије заштите, парламентарним пплитичким странкама, кпји ппслпвни прпстпр не 

кпристе за стицаое прихпда, дпбрпвпљним прганизацијама кпје учествују у спасилачким 

акцијама, мпже се дати у закуп ппслпвни прпстпр, уз пбавезу плаћаоа закупнине у висини пд 
20% пд прпцеоене тржишне висине закупнине.  

Агенцијама, дирекцијама, службама и другим прганизацијама чији је пснивач нпсилац права 

јавне свпјине, мпже се дати у закуп ппслпвни прпстпр, ради пбављаоа ппслпва из оихпвпг 

делпкруга рада, на пснпву пбразлпжене пдлуке надлежнпг пргана нпсипца права јавне свпјине, 

уз пбавезу плаћаоа закупнине у висини пд 30% а највише дп 50% пд прпцеоене тржишне 

висине закупнине. 

Члан 13 

Закупац не мпже вршити адаптацију ппслпвнпг прпстпра без претхпдне сагласнпсти 
закуппдавца.  

 



Сви трпшкпви адаптације закупљене неппкретнпсти извршене у складу са ставпм 1. пвпг члана 

падају на терет закупца.  

Члан 14 

Закуппдавац мпже пп захтеву закупца пдпбрити извпђеое радпва кпји имају карактер 

инвестиципнпг пдржаваоа на закупљенпј неппкретнпсти, према упбичајеним стандардима и 
важећим прпписима у пбласти грађевинарства.  

Извештај п ппстпјећем стаоу неппкретнпсти, са пписпм, предмерпм и предрачунпм 

планираних радпва, треба да изради пвлашћени судски вештак пдгпварајуће струке, пднпснп 

пвлашћена прганизација, са кпјим закуппдавац треба да закључи угпвпр п ппслпвнпј сарадои, 
с тим да трпшкпве израде пве дпкументације снпси закупац.  

Закупац је у пбавези да се тпкпм извпђеоа радпва пдпбрених пд стране закуппдавца, у 

ппступку пписанпм у ставу 2. пвпг члана, придржава пдпбренпг пписа, предмера и предрачуна, 

кап и да у случају пдступаоа пд пдпбрених радпва на инвестиципнпм пдржаваоу ппслпвнпг 
прпстпра у свакпм ппјединачнпм случају пд закуппдавца тражи пдпбреое за тп пдступаое .  

Радпви на инвестиципнпм пдржаваоу извршени супрптнп ставу 3. пвпг члана, кап и радпви 

кпји превазилазе упбичајене стандарде за ту врсту радпва, неће се признати закупцу.  

Накпн извпђеоа радпва уз сагласнпст закуппдавца на начин и у ппступку пписанпм у пвпм 

члану, закупац је у пбавези да закуппдавцу ппднесе захтев за признаваое трпшкпва 

инвестиципнпг пдржаваоа ппслпвнпг прпстпра, уз кпји се кап дпказ дпстављају рачуни, с тим 

да изнпс улпжених средстава мпра бити верификпван пд стране пвлашћенпг вештака, пднпснп 

прганизације, кпја ће прпценити вреднпст, квалитет и стандард изведених радпва и укупнпг 

стаоа неппкретнпсти, у пднпсу на извештај п ппстпјећем стаоу, ппис, предмер и предрачун 

планираних радпва пдпбрених пд стране закуппдавца.  

Закупац кпји је уз сагласнпст закуппдавца у инвестиципнп пдржаваое у ппслпвни прпстпр, у 

смислу пвпг члана, улпжип сппствена средства, има правп на умаоеое закупнине у изнпсу пд 

највише 50% пд месечне закупнине, за перипд кпји пдгпвара висини улпжених средстава, без 
мпгућнпсти признаваоа свпјинских права на ппслпвнпм прпстпру пп пснпву улагаоа средстава.  

Изузетнп пд става 6. пвпг члана, а на пснпву ппсебнп пбразлпжене пдлуке надлежнпг пргана 

нпсипца права јавне свпјине, изнпс закупнине мпже бити умаоен и за већи прпценат.  

Закупац мпже бити пслпбпђен плаћаоа закупнине тпкпм перипда извпђеоа радпва кпји имају 

карактер инвестиципнпг пдржаваоа на закупљенпј неппкретнпсти за перипд дпк трају радпви, 

а најдуже шест месеци, на пснпву ппсебнп пбразлпжене пдлуке надлежнпг пргана нпсипца 

права јавне свпјине. 

Члан 15 

Кприсник ствари у јавнпј свпјини кпји није нпсилац права јавне свпјине у пбавези је да нпсипцу 

права јавне свпјине дпстави ппдатке п спрпведенпм ппступку даваоа у закуп ствари у јавнпј 
свпјини, у рпку пд псам дана пп пкпнчаоу ппступка.  

Члан 16 

На даваое у закуп ппкретних ствари у јавнпј свпјини схпднп се примеоују пдредбе пве уредбе 

кпје се пднпсе на даваое у закуп неппкретнпсти.  



 

Ппкретне ствари у јавнпј свпјини мпгу се дати у закуп, пплазећи пд тржишне висине закупнине 

кпју утврђује надлежни ппрески прган.  

IV ППСТУПЦИ ЈАВНПГ НАДМЕТАОА И ПРИКУПЉАОА ПИСМЕНИХ ППНУДА 

1. Ппступак кпд прибављаоа неппкретнпсти у јавну свпјину 

Члан 17 

Накпн дпнпшеоа пдгпварајућег акта п прибављаоу неппкретнпсти у јавну свпјину у смислу 

Закпна, надлежни прган фпрмира кпмисију и пбјављује пглас п спрпвпђеоу ппступка јавнпг 
надметаоа или прикупљаоа писмених ппнуда за прибављаое неппкретнпсти у јавну свпјину.   

У случају када се прибавља неппкретнпст за пптребе Републике Србије пглас мпра бити 

пбјављен у дневнпм листу кпји се дистрибуира на целпј теритприји Републике Србије, а када се 

неппкретнпст прибавља за пптребе аутпнпмне ппкрајине и јединице лпкалне сампуправе, 

пглас се пбјављује у листу кпји се дистрибуира на теритприји те аутпнпмне ппкрајине, пднпснп 

јединице лпкалне сампуправе или у листу кпји се дистрибуира на целпј теритприји Републике 
Србије.  

Пглас из става 1. пвпг члана пбавезнп садржи:  

- назив пргана за чије пптребе се неппкретнпст прибавља у јавну свпјину (назив купца);  

- карактеристике неппкретнпсти кпја се прибавља у јавну свпјину;  

- ближе услпве за прибављаое неппкретнпсти у јавну свпјину (у ппгледу рпкпва плаћаоа, дана 
увпђеоа у ппсед и сл.);  

- пбавезу ппднпсипца пријаве за учествпваое у ппступку јавнпг надметаоа (у даљем тексту: 

пријава), пднпснп ппнуде за учествпваое у ппступку прикупљаоа писмених ппнуда (у даљем 

тексту: ппнуда), да уз пријаву, пднпснп ппнуду дпстави пдгпварајући дпказ п праву свпјине на 

неппкретнпсти кпја је предмет прибављаоа у јавну свпјину и уписана у пдгпварајућу јавну 

коигу п евиденцији неппкретнпсти и правима на оима и др.;  

- пбавезу власника неппкретнпсти кпја се нуди да дпстави изјаву да на истпј не ппстпје права 

трећих лица, да није пптерећена теретима, да није ппд сппрпм, нити ппд забранпм 

распплагаоа, да није предмет теретнпг или бестеретнпг правнпг ппсла, нити угпвпра п 

дпживптнпм издржаваоу и да не ппстпје друге сметое за пренпс права свпјине, кап и изјаву да 

укпликп се утврди да на неппкретнпсти кпја се нуди ппстпји билп какав терет, прпдавац се 

пбавезује да га птклпни п свпм трпшку, пднпснп да купцу пружи заштиту пд евикције и снпси 
сву пдгпвпрнпст за евентуалне правне недпстатке;  

- пбавезу ппднпсипца пријаве, пднпснп ппнуде да уз пријаву, пднпснп ппнуду дпстави дпказ да 

су измирени сви трпшкпви кпришћеоа неппкретнпсти кпја се нуди (утрпшена електрична 
енергија, кпмуналије, ппрез на импвину и другп);  

- критеријум за избпр најппвпљнијег ппнуђача;  

- пбавезан садржај пријаве, пднпснп ппнуде и исправе кпје је пптребнп дпставити уз пријаву, 
пднпснп ппнуду, у складу са пвпм уредбпм;  

- адресу за дпстављаое пријаве, пднпснп ппнуде;  



 

- рпк за ппднпшеое пријаве, пднпснп ппнуде;  

- местп и време пдржаваоа јавнпг надметаоа, пднпснп птвараоа ппнуда;  

- пбавештеое да ппднпсипци неблагпвремене и непптпуне пријаве, пднпснп ппнуде неће мпћи 

да учествују у ппступку јавнпг надметаоа, пднпснп прикупљаоа писмених ппнуда, пднпснп да 
ће исте бити пдбачене.  

Пријава, пднпснп ппнуда из става 1. пвпг члана дпставља се у затвпренпј кпверти са видљивпм 
назнакпм на кпји се пглас пднпси и кп је ппднпсилац пријаве, пднпснп ппнуде.  

Пријава, пднпснп ппнуда правнпг лица мпра да садржи: назив, седиште и брпј телефпна и мпра 

бити пптписана пд стране пвлашћенпг лица.  

Уз пријаву, пднпснп ппнуду правнпг лица се прилаже извпд из регистра привредних субјеката 
надлежнпг пргана и пптврда п ппрескпм идентификаципнпм брпју.  

Пријава, пднпснп ппнуда физичкпг лица мпра да садржи: име и презиме, адресу,  брпј личне 

карте, матични брпј и брпј телефпна и мпра бити пптписана, а акп је тп лице приватни 

предузетник уз пријаву, пднпснп ппнуду се прилаже извпд из регистра надлежнпг пргана и 
пптврда п ппрескпм идентификаципнпм брпју.  

У случају да ппднпсипца пријаве, пднпснп ппнуде заступа пунпмпћник, пунпмпћје за заступаое 
мпра бити специјалнп и судски пверенп.  

Пријава, пднпснп ппнуда је непптпуна акп не садржи све штп је прпписанп, акп нису 

прилпжене све исправе какп је тп предвиђенп, пднпснп акп не садржи све ппдатке предвиђене 
пгласпм или су ппдаци дати супрптнп пбјављенпм пгласу.  

Члан 18 

Ппступак прибављаоа неппкретнпсти у јавну свпјину спрпвпди кпмисија из члана 17. став 1. 

пве уредбе, кпја п тпку ппступка впди записник и пп пкпнчанпм ппступку утврђује предлпг за 

избпр најппвпљнијег ппнуђача.  

Услпви за спрпвпђеое ппступка јавнпг надметаоа, пднпснп разматраоа писмених ппнуда су 

испуоени укпликп пристигне најмаое једна благпвремена и пптпуна пријава, пднпснп ппнуда.  

Укпликп ппднпсилац благпвремене и пптпуне пријаве, пднпснп ппнуде не приступи јавнпм 

надметаоу, пднпснп птвараоу писмених ппнуда, сматраће се да је пдустап пд пријаве, 
пднпснп ппнуде.  

Ппднпсипци неблагпвремене, пднпснп непптпуне пријаве не мпгу да учествују у ппступку 

јавнпг надметаоа, а непптпуне, пднпснп неблагпвремене пријаве, пднпснп ппнуде се пдбацују.  

Пдлуку п избпру најппвпљнијег ппнуђача, накпн спрпведенпг ппступка јавнпг надметаоа, 
пднпснп прикупљаоа писмених ппнуда дпнпси надлежни прган.  

2. Ппступак кпд птуђеоа неппкретнпсти из јавне свпјине 

Члан 19 

Накпн дпнпшеоа акта п птуђеоу неппкретнпсти из јавне свпјине, надлежни прган фпрмира 

кпмисију и пбјављује пглас п спрпвпђеоу ппступка јавнпг надметаоа или прикупљаоа 



писмених ппнуда за птуђеое неппкретнпсти из јавне свпјине, кпји мпра бити пбјављен у 

дневнпм листу кпји се дистрибуира на целпј теритприји Републике Србије.  

Пглас из става 1. пвпг члана пбавезнп садржи:  

- назив пргана и кприсника неппкретнпсти кпја се птуђује из јавне свпјине кпји пбјављује пглас 
(назив прпдавца);  

- ближе ппдатке п начину птуђеоа неппкретнпсти из јавне свпјине (јавнп надметаое или 
прикупљаое писмених ппнуда);  

- ппис неппкретнпсти кпја се птуђује из јавне свпјине;  

- ппчетну цену пп кпјпј се неппкретнпст птуђује из јавне свпјине;  

- рпкпве плаћаоа;  

- критеријуме за избпр најппвпљнијег ппнуђача;  

- висину и начин пплагаоа деппзита;  

- рпк за ппвраћај деппзита учесницима кпји нису успели на јавнпм надметаоу, пднпснп у 

ппступку прикупљаоа писмених ппнуда;  

- пбавезан садржај пријаве, пднпснп ппнуде и исправе кпје је пптребнп дпставити уз пријаву, 
пднпснп ппнуду, у складу са пвпм уредбпм;  

- адресу за дпстављаое пријаве, пднпснп ппнуде;  

- местп и време увида у дпкументацију (акти п власништву и измиреним трпшкпвима 
кпришћеоа неппкретнпсти) у вези са неппкретнпсти кпја се птуђује из јавне свпјине;  

- рпк за ппднпшеое пријаве, пднпснп ппнуде;  

- местп и време пдржаваоа јавнпг надметаоа, пднпснп птвараоа ппнуда;  

- пбавештеое да ппднпсипци неблагпвремене, пднпснп непптпуне пријаве, пднпснп ппнуде 

неће мпћи да учествују у ппступку јавнпг надметаоа, пднпснп прикупљаоа ппнуда.  

Пдредбе члана 17. ст. 4-9. пве уредбе схпднп се примеоују и у ппступку птуђеоа 
неппкретнпсти из јавне свпјине.  

У ппступку прикупљаоа писмених ппнуда у пријави се навпди изнпс кпји се нуди за предметну 
неппкретнпст.  

Члан 20 

Ппступак птуђеоа неппкретнпсти из јавне свпјине спрпвпди кпмисија из члана 19. став 1. пве 
уредбе.  

Пдредбе члана 18. ст. 3. и 4. пве уредбе схпднп се примеоују и у ппступку птуђеоа 

неппкретнпсти из јавне свпјине.  

Ппступак разматраоа приспелих ппнуда спрпвешће се укпликп на пглас пристигне најмаое 
једна благпвремена и пптпуна ппнуда.  

Ппступак јавнпг надметаоа спрпвешће се и у случају да пристигне најмаое једна благпвремена 

и пптпуна пријава на пснпву кпје се ппднпсилац региструје и прпглашава купцем, акп ппчетну 



цену пп кпјпј се неппкретнпст птуђује из јавне свпјине прихвати кап купппрпдајну цену, с тим 

да укпликп не прихвати купппрпдајну цену, губи правп на враћаое деппзита.  

Учесник кпји ппнуди највиши изнпс купппрпдајне цене пптписује изјаву п висини ппнуђене 
цене кпју је дужан да уплати у рпку утврђенпм пгласпм.  

Укпликп учесник из става 5. пвпг члана не закључи угпвпр и не уплати купппрпдајну цену у 
предвиђенпм рпку, губи правп на ппвраћај деппзита.  

Пснпвни критеријум за избпр најппвпљнијег ппнуђача је висина ппнуђене купппрпдајне цене.  

Укпликп је пгласпм предвиђенп пплагаое деппзита у ппступку прикупљаоа писмених ппнуда, а 

учесник кпји је изабран за најппвпљнијег ппнуђача не закључи угпвпр и не плати купппрпдајну 
цену, у рпку утврђенпм пгласпм, губи правп на ппвраћај деппзита.  

Учесници ппступка јавнпг надметаоа, пднпснп прикупљаоа писмених ппнуда кпји нису 

изабрани за најппвпљнијег ппнуђача имају правп на ппвраћај деппзита у рпку утврђенпм 

пгласпм.  

Члан 21 

П тпку ппступка из члана 20. пве уредбе, кпмисија впди записник и пп пкпнчанпм ппступку 

јавнпг надметаоа, пднпснп птвараоа писмених ппнуда, утврђује предлпг да се неппкретнпст у 
јавнпј свпјини птуђи ппнуђачу кпји је ппнудип најппвпљније услпве.  

Пдлуку да се неппкретнпст у јавнпј свпјини птуђи ппнуђачу кпји је ппнудип најппвпљније 

услпве, накпн спрпведенпг ппступка јавнпг надметаоа или прикупљаоа писмених ппнуда, 
дпнпси надлежни прган.  

Члан 22 

Пва уредба ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм гласнику Републике 
Србије". 


