РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-3/17-179-III
Дана: 15.11.2017. године
Зрењанин

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана члана 47. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17,
19/17 и 26/17), члана 109. став 1. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени
лист града Зрењанина'', бр. 30/17 – пречишћен текст) и члана 6. и 10. Пословника
Градског већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/14 –
пречишћен текст, 17/14 и 20/14) Градско веће града Зрењанина је дана 15.11.2017.
године утврдило Предлог Одлуке о преносу права јавне својине над
дистрибутивним системом природног гаса града Зрењанина у јавну својину
Републике Србије, на исти нема примедби и упућује га Скупштини града Зрењанина
на разматрање и доношење.

За известиоца по овој тачки одређује се Илија Свилар.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Чедомир Јањић

ДВ/

На основу члана 32. а сходно члану 66. став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 11. став 3. и члана 27. став
10. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон и
108/16), члана 281. Закона о енергетици (''Службени гласник РС'', број 145/14), члана 30. тачка
29в и члана 107. став 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 26/13 пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 26/17), Скупштина града Зрењанина на
седници одржаној дана __________ 2017. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НАД
ДИСТРИБУТИВНИМ СИСТЕМОМ ПРИРОДНОГ ГАСА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
У ЈАВНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Члан 1.
Град Зрењанин преноси право јавне својине над дистрибутивним системом природног гаса
на територији града Зрењанина у јавну својину Републике Србије.

Члан 2.
Тржишна вредност дистрибутивног система природног гаса на територији града
Зрењанина утврђена је у налазу и мишљењу правног лица за обављање послова вештачења
''EXPERT-TEAM'' доо Нови Сад број 39/17 од 7. фебруара 2017. године и допуном број 338/17 од
30. октобра 2017. године, а иста је евидентирана у пословним књигама ЈКП ''Градска топлана''
Зрењанин.
Члан 3.
По ступању на снагу ове одлуке, град Зрењанин, ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин и ЈП
''СРБИЈАГАС'' Нови Сад, закључиће одговарајући уговор о преузимању дистрибутивног система
природног гаса на територији града Зрењанина у својину - основно средство ЈП ''СРБИЈАГАС''
Нови Сад, којим ће бити регулисани начин преузимања, накнада, међусобна потраживања и
облигациони односи.
Влада Републике Србије даје сагласност на преузимање, односно прибављање из става 1.
овог члана.
Члан 4.
Овлашћује се Градоначелник града Зрењанина да, по претхнодно прибављеном мишљењу
Правобранилаштва града Зрењанина, закључи одговарајући уговор о преузимању
дистрибутивног система природног гаса на територији града Зрењанина у својину - основно
средство ЈП ''СРБИЈАГАС'' Нови Сад.
Овлашћење из става 1. овог члана, Градоначелник може пренети на друго лице.

Члан 5.
По провођењу правног посла из члана 3. ове одлуке, Републички геодетски завод – Служба
за катастар непокретности Зрењанин, извршиће упис права својине у корист ЈП ''СРБИЈАГАС''
Нови Сад.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу града Зрењанина''.
Ову одлуку доставити Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, ради добијања
сагласности од стране Владе Републике Србије на преузимање, односно прибављање из члана 3.
став 1. ове одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:
Дана:
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Оливер Митровић

Образложење

Чланом 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14 – др.
закон и 101/16 – др. закон), утврђена је надлежност скупштине општине а чланом 66. став 3.
Закона утврђено је да се одредбе тог закона које се односе на скупштину општине примењују на
градску скупштину. Чланом 11. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16 – др. закон и 108/16), између осталог, утврђено је да је мрежа непокретна ствар са
припацима, односно збир ствари намењених протоку материје или енергије ради њихове
дистрибуције корисницима или одвођења од корисника а чији је појам ближе утврђен посебним
законом, да мреже представљају добро од општег интереса, као и да је мрежа којом се обавља
привредна делатност пружања услуга од стране правних лица основаних од носилаца јавне
својине у јавној својини, као и да посебним законом може бити утврђено да мреже могу бити и у
својини правног лица које је основала Република Србија за пружање услуга или његовог
зависног друштва. Чланом 27. став 10. Закона о јавној својини прописано је да о прибављању
ствари и располагању стварима у својини јединице локалне самоуправе под условима
прописаним законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен у складу са законом
и статутом јединице локалне самоуправе.
Чланом 281. Закона о енергетици (''Службени гласник РС'', број 145/14), између осталог,
утврђено је да мреже за транспорт природног гаса могу, у складу са законом, бити у јавној
својини, у својини оператора транспортног система кога је основала Република Србија за
обављање делатности и управљања транспортним системом или у приватној својини, као и да
мреже за дистрибуцију природног гаса могу, у складу са законом, бити у јавној својини и
својини оператора дистрибутивног система кога је основала Република Србија или које је
зависно друштво правног лица чији је оснивач Република Србија или у приватној својини.
Оператор система стиче својину на објектима гасоводне мреже које изгради својим средствима,
прибави правним послом, оснивањем или докапитализацијом
Чланом 30. тачка 29в Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр.
26/13 - пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 26/17), између осталог, утврђено
је да Скупштина града одлучује о покретању поступка за прибављање и располагање,
прибављању и располагању непокретностима у јавној својини Града, преносу права јавне
својине на непокретностима у јавној својини на другог носиоца права јавне својине, преносу
права јавне својине на другог носиоца јавне својине са накнадом или без накнаде укључујући и
размену.
Доношењем ове одлуке Град Зрењанин преноси право јавне својине над дистрибутивним
системом природног гаса на територији града Зрењанина у јавну својину Републике Србије, како
би иста била пренета у својину - основно средство ЈП ''СРБИЈАГАС'' Нови Сад.
ЈП ''СРБИЈАГАС'' Нови Сад је предузеће за транспорт, дистрибуцију, складиштење и
трговину природним гасом, основано одлуком Владе Републике Србије 1. октобра 2005. године.
Дописом број 12304/1 од дана 1. новембра 2017. године, в.д. директора ЈКП ''Градска
топлана'' Зрењанин доставио је налаз и мишљење правног лица за обављање послова вештачења
''EXPERT-TEAM'' доо Нови Сад број 39/17 од 7. фебруара 2017. године и допуном број 338/17 од
30. октобра 2017. године.
Тржишна вредност дистрибутивног система природног гаса на територији града
Зрењанина утврђена је у налазу и мишљењу правног лица за обављање послова вештачења
''EXPERT-TEAM'' доо Нови Сад број 39/17 од 7. фебруара 2017. године и допуном број 338/17 од
30. октобра 2017. године. Градоначелник града Зрењанина дана 2. новембра 2017. године упутио
је Министарству финансија Пореској управи Филијала Зрењанин допис број 016-4/17-135-II од
2. новембра 2017. године, са молбом да се изврши процена, односно верификација, односно

потврди наведеног вештачења у вези са вредношћу дистрибутивног система природног гаса на
територији града Зрењанина. Пореска управа Филијала Зрењанинин дописом број 242-464-0800094/2017-Ј2А02 од 3. новембра 2017. године обавестила је Градоначелника града Зрењанина
да нема надлежност да врши процену тржишне вредности наведених објеката.
Доношењем ове одлуке овлашћује се Градоначелник града Зрењанина да, по претхнодно
прибављеном мишљењу Правобранилаштва града Зрењанина, закључи одговарајући уговор о
преузимању дистрибутивног система природног гаса на територији града Зрењанина у својину основно средство ЈП ''СРБИЈАГАС'' Нови Сад.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу града Зрењанина'' из
разлога хитности, како би се закључење уговора и пренос права јавне својине над
дистрибутивним системом природног гаса на територији града Зрењанина извршило у што
краћем року.
Доношењу ове одлуке приступило се у циљу обезбеђивања трајног обављања енергетске
делатности дистрибуције природног гаса и уредног задовољавања потреба потрошача на
територији града Зрењанина као и обезбеђивања техничко-технолошког јединства
дистрибутивног система природног гаса, стицања добити, довођења дистрибутивне мреже у
функционално и безбедно стање, као и решавања међусобних права и обавеза у погледу
дуговања и потраживања између ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин и ЈП ''СРБИЈАГАС'' Нови Сад.
На основу свега наведеног, предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе одлуку у
датом тексту.
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