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I Увод 
 
Општина Стара Пазова и општина Рума успоставиле су партнерство у циљу реализације пројекта 
„Интегрални приступ управљању јавном својином у општинама Стара Пазова и Рума“ који се 
реализује у оквиру Програма ''Exchange 5'' који финансира Европска унија и уз техничку подршку Сталне 
конференције градова и општина Србије (СКГО). Општи циљ реализације пројекта је унапређење 
локалне економије путем интегрисаног управљања јавном својином у општинама Стара Пазови и Рума. 
 

Први специфични циљ овог пројекта је унапређење општинске организационе структуре у Старој Пазови 
и Руми, што треба да доведе до ефикасног, интегрисаног и транспарентног управљања јавном својином. 
Како би се наведени циљ остварио, као и за потребе унапређења организационих структура у 
општинама, неопходна је реализација следећих активности: 

- изградња капацитета особља ангажованог у области управљања имовином у општинама Стара 
Пазова и Рума, са посебним аспектом на организацију пословања 

- прикупљање, верификација и анализа података о јавној имовини укључујући и ажурирање базе 
података о јавној имовини у општинама Стара Пазова и Рума. 

Други циљ пројекта предвиђа одређивање књиговодствених вредности јавне имовине у обе општине. 
Ове активности укључују:  

- унапређење софтвера за јавну својину у Старој Пазови са књиговодственим модулима и 
модулима за пренос података Републичкој дирекцији за имовину (РДИ),  

- успостављање софтвера за јавна добра са књиговодственим модулом и модулом за пренос 
података Републичкој дирекцији за имовину у општини Рума,  

- утврђивање тржишних вредности својине дефинисане као приоритет у Старој Пазови и Руми и 
пренос адекватних података о некретнинама у власништву Старе Пазове и Руме у централну 
базу података, којом управља РДИ.  

Трећи циљ овог пројекта (у оквиру којег се реализује и израда Студије на овом месту) ће бити остварен 
кроз развој студија за управљање портфолиом јавне својине и привлачење инвестиција као и 
презентацију портфолија јавне имовине у општинама Стара Пазова и Рума. Очекује се да резултати 
пројекта даље утичу позитивно на процес привлачења инвеститора у општине Стара Пазова и Рума. 
 

Консултантска кућа Naisa consulting потписала је уговор са општином Стара Пазова број 404-75/2019-II 
дана 3. јануара 2020.године, за потребе израде три студије и две брошуре везане за управљање јавном 
имовином у општинама Стара Пазова и Рума. Финални резултат који се испоручује наручиоцу (општина 
Стара Пазова) је следећи: 

- Израђена студија ''Вредновање приоритетне јавне имовине за општине Стара Пазова и Рума'' 
(са обрађених 20 непокретности које су дефинисане као приоритет за тржишне процене 
вредности, 10 у свакој локалној самоуправи)  

- Израђена студија ''Портфолио јавне имовине и привлачење инвестиција у општину Стара 
Пазова'' (са бизнис моделима и пројектима у општини Стара Пазова). 

- Израђена студија ''Портфолио јавне имовине и привлачење инвестиција у општину Рума'' (са 
бизнис моделима и пројектима у општини Рума). 

- Материјал за брошуру ''Наша имовина за вашу бизнис идеју'' за општину Стара Пазова  

- Материјал за брошуру ''Наша имовина за вашу бизнис идеју'' за општину Рума 
 

Методологија која је коришћена приликом израде предметних студија базирала се на постављеном 
тендерском задатку са једне стране а са друге на поставкама које смо дефинисали током рада на 
конкретним непокретностима. Инфомациона основа је добијена теренским обиласком непокретности, 
проценом њихове функционалности и неопходности инвестирања. Такође, кабинетска обрада 
материјала фокусирала се на примарне изворе података (подаци републичког геодетског завода, 
урбанистичких предузећа локалних самоуправа као и подацима достављеним од стране Канцеларија за 
локални економски развој општинских управа), као и на интерне податке добијене приликом директног 
истраживања. Напомињемо да смо за потребе одређивања тржишне вредности задатих непокретности 
(и у складу са тендерским захтевом) ангажовали проценитеља са лиценцом Министарства финансија 
Републике Србије који је извршио све процене у складу са надлежним законским прописима као и 
одговарајућим правилима струке.  
 

У наредним поглављима биће изнете основне карактеристике непокретности у јавној својини у општини 
Рума са предлозима за њихову оптималну утилизацију. 
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1.1. Географски положај општине Рума 
 
Општина Рума налази се у централном делу Срема и простире се на површини од 582,06 км квадратних. 
Омеђена је општинским атарима Ирига на северу, Инђије, Старе Пазове и Пећинаца на истоку, док јужну 
и делом западну границу општине чини корито реке Саве и атари Шапца и Сремске Митровице. 
 

Општина има 17 насеља од којих само општинско средиште Рума према статистичко-урбанистичким 
критеријумима има одлике градског насеља. Према попису из 2011. године у општини Рума живело је 
54339 становника (2002. - 60 006 становника). 
 

Општину пресецају важне саобраћајнице, не само националног, већ и европског значаја. Најбитније међу 
њима су траса међународног аутопута Е-70 и железничка пруга (Коридор 10) које се налазе на 
периферији града. Коридор 10 повезује Руму са Хрватском, Словенијом и целом западном Европом са 
једне стране и са Македонијом, Бугарском, Грчком и даље на исток са друге стране. Осим аутопута Е-70 
кроз општину Рума пролази и траса државног пута првог реда М-21, Нови Сад - Шабац 
 

1. Административни положај општине Рума 

 
Извор: https://sr.wikipedia.org/  

 

1.2. Пројектни задатак 
 
У складу са дефинисаним елементима студије (одређеним током реализације тендерске процедуре), 
анализа инвестиционих потенцијала јавне имовине у општини Рума као и могућности за развој 
пословних подухвата на њеној бази, обухватаће следећа поглавља: 
 

 Развојни модел за управљање јавном имовином: (утврђивање циљева, ограничења и могућности 
развоја у складу са потенцијалима и ресурсима локалне самоуправе). Како би се наведени аспекти 
обрадили и дефинисали оптимални пословни модели за коришћење јавне имовине, неопходно је 
анализирати: постојеће власничке односе, инфраструктурну опремљеност, функционални положај 
унутар локалне заједнице и друга релевантна питања од значаја за развој непокретности 
(постојање планске документације, планова за инвестирање и сл.)  
 

https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%9E%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B0#/media/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Ruma_mun.png
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 План конкурентности: (дефинише модел конкурентности за одабране непокретности у поређењу 
са другим сличним непокретностима у окружењу). Неопходна је анализа конкурентности на два 
нивоа: поређење конкурентности између одабраних непокретности које ће бити обрађене у студији 
а које су исте или сличне намене и поређење потенцијалних намена које би одабране 
непокретности поседовале. На наведени начин би се указало на оптималност одабраних 
пословних модела и намена који би били представљени за сваку непокретност. 

 

 Инвестициони план: дефинише динамику и врсту улагања са фокусом на капитална улагања у 5 
непокретности у јавној својини у општини Рума. Јавна имовина (земљиште и објекти) сматраће се 
као значајно средство за развој пословања. У складу са потенцијалним пословним могућностима, 
разматраће се ниво инвестиционих трошкова (само у домену јавног сектора) који ће бити 
приказани кроз петогодишњи акциони план и који ће обухватати: решавање власничких питања, 
урбанистичке предуслове изградње, изградњу комуналне инфраструктуре, геодетске радове итд. 

 

 Бизнис модели за одговарајуће инвестиције: пројектовање – грађење (Design-Build (DB)), 
пројектовање-грађење-одржавање (Design-Build-Maintain (DBM)), пројектовање – грађење-
управљање (Design-Build-Operate (DBO)), пројектовање-грађење-управљање-одржавање (Design-
Build-Operate-Maintain (DBOM)). У складу са најчешћим моделима улагања и управљања над 
непокретностима (горе наведени), њихова евалуација ће бити извршена у складу са потенцијалним 
комерцијалним или некомерцијалним наменама. 

 

 Маркетинг план: треба да буде дефинисан у складу са типовима непокретности и инвеститорским 
нишама. Након дефинисања модела оптималне утилизације изабраних непокретности и 
потенцијалних инвеститорских ниша, неопходно је дефинисати акциони план промотивних 
активности за петогодишњи период. Очекује се од имплементације маркетинг плана да унапреди 
интересовање за јавну имовину на територији локалне самоуправе. Улоге и активности кључних 
стејкхолдера биће дефинисани у наведеном поглављу.  

 

Непокретности које ће бити предмет обраде у наредним поглављима дефинисане су приликом 
расписивања тендера од стране локалне самоуправе у Руми и обухватају три објекта и два грађевинска 
земљишта: 
 

2. Преглед непокретности у јавној својини општине Рума делегираних за обраду у Студији 
Ред.бр. Локација Бр.парцеле Површина парцеле/објекта 

1 
К.О.Рума, Радна 
зона Запад  

3880/3  95 a 33 m
2
 градско грађевинско земљиште 

2 
К.О. Рума, 
Железничка 22  

1970 
1470 m

2 
градско грађевинско земљиште  

865 m
2 

(821 +33+11) земљиште под зградом и другим објектом  

3 
К.О. Рума, Станка 
Пауновић Вељка 

1971 
841 m

2 
градско грађевинско земљиште (330 m

2 
земљиште под 

зградом и другим објектом, 500 m
2
 земљиште уз зграду и други 

објекат, 11 m
2
 њива 1. класе) 

4 
К.О. Путинци, Васе 
Рајчевића  

361 
297 m

2 
земљиште у грађевинском подручју  

(201 m
2 

земљиште под зградом и другим објектом, 96 m
2 
земљиште 

уз зграду и други објекат) 

5 К.О. Рума, град 3136 1 ha 17a 68 m
2 

градско грађевинско земљиште 
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II Развојни модели за управљање јавном имовином 
 

2.1. Правни основ и методолошки приступ 
 
Правни основ којим се уређује располагање јавном имовином у Републици Србији јесте Закон о јавној 
својини Сл.Гласник РС, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018 
(Закон). У складу са чланом 26 Закона, јавном имовином се може располагати на следеће начине: 
 

 Давање ствари на коришћење 

 Давање ствари у закуп 

 Пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине (са накнадом или без накнаде), 
укључујући и размену 

 Отуђење ствари 

 Заснивање хипотеке на непокретностима 

 Улагање у капитал 

 Залагање покретне ствари 
 

У складу са потребом локалне самоуправе за изналажењем оптималних начина коришћења јавне 
имовине која је предложена за анализу, модели располагања јавном имовином (непокретностима) које 
ћемо анализирати су следећи:  
 

а) Задржавање непокретности у јавној својини 
Задржавање непокретности у јавној својини представља модел у којем се не мења јавни титулар (или се 
непокретност уступа другом јавном титулару без надокнаде). Овај модел подразумева да све развојне 
активности и унапређење функционалности непокретности падају на терет локалне самоуправе.  
 

б) Уступање дела непокретности (или непокретности у целини) у закуп  
Уступање дела непокретности или непокретности у целини у закуп подразумева проналажење 
заинтересованих партнера за развој одређених активности које су могуће за реализацију на наведеној 
локацији, уз јасно дефинисање међусобних права и обавеза. Модел јавно-приватног-партнерства 
представља један од могућих модела сарадње у оквиру овог модела располагања непокретности. 
 

в) Отуђење дела непокретности (или непокретности) у целини  
Отуђење непокретности (делимично или у целости) подразумева промену власника над непокретности 
(или једним њеним делом уколико је могуће његово издвајање) уз поштовање законских процедура када 
је отуђење јавне својине у питању. У случају отуђења, неопходно је омогућити транспарентност процеса 
од стране јавног титулара и једнаке услове за све заинтересоване стране.  
 

Сходно чињеници да ће за сваку анализирану непокретност бити неопходно определити најподеснији 
модел управљања (располагања), потребно је успоставити механизам међусобног упоређивања 
поменутих модела. У складу са расположивим капацитетима локалне самоуправе (логистички, технички, 
финансијски, правни и сл.) за реализацију предметних модела располагања непокретностима, 
дефинисани су следећи критеријуми за њихову евалуацију: 
 

3. Критеријуми евалуације модела располагања јавном имовином са вредностима 

Критеријум 
Оптерећење за капацитет јавне управе 
(фокус на организационе активности) 

Комплексност/оперативни ризик  
привођења намени 

(фокус на непокретност) 

Вредност 
Не оптерећује 

капацитете 
управе 

Незнатно 
оптерећује 
капацитете 

управе 

Значајно 
оптерећује 
капацитете 

управе 

Једноставна 
операција без 

значајних 
ризика 

Умерено 
комплексна 

операција која 
носи средње 
оперативне 

ризике 

Комплексна 
операција која 
носи значајне 
оперативне 

ризике 

 

Оптерећење за капацитет јавне управе представља ниво интензивности за спровођење одређеног 
модела располагања јавном имовином. У складу са чињеницом да локална самоуправа реализује 
значајан број активности и на другим пољима од значаја за јавни интерес, могућност ангажовања 
сопствених ресурса за спровођење одређених модела располагања јавном имовином често може бити 
ограничена, посебно у ситуацијама када се реализују одређени ''нетипични'' концепти сарадње са 
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потенцијалним партнерима (јавно-приватно-партнерство, јавно-јавно-партнерство и сл.). Сходно 
наведеном основне вредности које ће се додељивати за овај критеријум су: 
 

- Не оптерећује капацитет управе – у моделима где се непокретност продаје, рентира или на 
други једноставан начин пребацује у надлежност других субјеката, капацитет јавне управе не 
представља ограничење у реализацији планираних активности 

- Незнатно оптерећује капацитет управе – уколико привођење непокретности намени захтева 
мањи број тендерских процедура и усклађивања правног оквира (измене планске документације, 
локалних одлука и сл), као и пренос надлежности на друге титуларе, може се констатовати да 
планирана интервенција незнатно оптерећује капацитете управе 

- Значајно оптерећује капацитет управе -  уколико (уз претходно наведене активности) се од 
јавне управе очекује и активан однос у континуираном тражењу стратешких партнера којима би 
се рентирала непокретност (или неки њен део) или креирао други формални однос на бази којег 
би они користили непокретност, уз потенцијалне услуге одржавања и сл, може се констатовати 
да би наведени захтев био значајно оптерећујућ 

 

Комплексност / оперативни ризик привођења намени представља ризик реализације модела за 
управљање којим би се непокретност успешно унапредила у свом функционисању. Ризици реализације 
могу бити: организациони, техничко-технолошки, правно-легислативни, финансијски, грађевински итд. 
Сходно наведеном основне вредности које ће се додељивати за овај критеријум су: 
 

- Једноставна операција без значајних ризика – уступње или продаја непокретности 
заинтересованим странама у виђеном стању 

- Умерено комплексна операција која носи средње оперативне ризике – инфраструктурно 
опремање, санација, реконструкција, ревитализација непокретности и сл, пре њеног отуђења или 
уступања у дугорочни закуп 

- Комплексна операција која носи значајне оперативне ризике – (укључује и претходне две 
вредности) специфична усаглашавања функције непокретности према захтеву инвеститора или 
партнера, успостављање нових организационих облика (јавно-приватно-партнерство) и сл. 

 

4. Евалуација развојних модела располагања јавном имовином са предлогом бодовања 

Критеријуми 
Бр. 

бодова 

Модели располагања непокретностима 

Задржавање 
непокретности 
у јавној својини 

Уступање дела 
непокретности 

у закуп 

Уступање 
целокупне 

непокретности у 
закуп 

Отуђење дела 
непокретности 

Отуђење 
целокупне 

непокретности 

Оптерећење за капацитете јавне управе 

Не оптерећује 
капацитет управе 3      

Незнатно 
оптерећује 
капацитет управе 

2      

Значајно 
оптерећује 
капацитет управе 

1      

Комплексност/оперативни ризик привођења намени 

Једноставна 
операција без 
значајних ризика 

3      

Умерено 
комплексна 
операција која 
носи средње 
оперативне 
ризике 

2      

Комплексна 
операција која 
носи значајне 
оперативне 
ризике 

1      

БРОЈ БОДОВА: 
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2.2. Анализа непокретности 
 
2.2.1. Грађевинско земљиште на катастарској парцели број 3880/3, КО Рума 
 
Ситуациона анализа 

 

Географски положај: Предметно грађевинско земљиште налази се у западном делу грађевинског 
подручја насеља Рума. Удаљено је 700 м од државног пута IIА реда број 120 Рума – Сремска Митровица, 
који представља и главну насељску саобраћајницу, и 4 километра од државног пута IБ реда број 9 Нови 
Сад - Рума – Шабац, који чини спољни саобраћајни прстен насеља Рума. Локација се налази у близини 
железничке станице у Руми од које је удаљена такође 4 км. Гранични прелаз Батровци са Хрватском 
(Европска унија) удаљен је 56 км док је гранични прелаз Сремска Рача са Босном и Херцеговином 
удаљен 52 км. Аеродром Никола Тесла у Београду удаљен је 45 км.  
 

5. Положај парцеле 3880/3 (љубичасти полигон) у грађевинском подручју насеља Рума 

 
Извор: https://a3.geosrbija.rs/ 

 

Геодетски положај и власнички односи: Локација се налази на једној катастарској парцели број 3880/3 у 
катастарској општини Рума и води се као јавна својина општине Рума (1/1). Укупна површина парцеле 
износи 9533 м² (0,9 ха) и води се као градско грађевинско земљиште које је тренутно у пољопривредном 
режиму коришћења (њива 1.класе). На парцели нема уписаних терета и забележби. 

 

6. Извод из е-катастра непокретности за парцелу 3880/3 КО Рума 

Број 
парцеле 

Број 
дела 

парцеле 

Површина 
м² 

Улица / 
потес 

Начин коришћења 
земљишта (култура) 

Врста земљишта 
Терети на 
парцели 

3880/3 1 9533 Град Њива 1.класе 
Градско грађевинско 

земљиште 
/ 

Извор:https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/NepokretnostProperties.aspx?nepID=x+UySXoFBhuAtY/plMbuzA== 
 

Парцела 3880/3 има излаз на формирану јавну површину намењеној саобраћају (3880/2) али је током 
теренског рекогнисцирања терена констатовано да прилаз не постоји (парцеле намењене јавним 
саобраћајницама су заоране) те је приступ локацији изузетно отежан. У ширем геодетском окружењу, 

https://a3.geosrbija.rs/
https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/NepokretnostProperties.aspx?nepID=x+UySXoFBhuAtY/plMbuzA==
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уређен је приступ главној блоковској саобраћајници (Индустријска улица) путем парцела 3883/41 и 
3880/2 те се може констатовати да је блок у геодетском смислу припремљен за привођење урбанистичкој 
намени. 

7. Положај парцеле 3880/3 у односу на Индустријску улицу (3883/3) 

  
Извор: https://a3.geosrbija.rs/ 

 

Урбанистички показатељи: Парцела 3880/3 се налази у Западној радној зони Руме (блок 3 – 14 – 2). 
Плански основ за уређење и грађење у овој радној зони представља Генерални план Руме (Сл.ист 
општина Срема бр. 35/08 и 13/15). Осовина саобраћаја и транзита у овој радној зони представљена је 
Индустријском улицом чијом трасом пролази и инфраструктура планирана за радне комплексе у овом 
делу насеља. Изградња на локацији могућа је на основу Урбанистичког пројекта или директном 
применом плана уколико се граде једноставнији објекти са мањим инфраструктурним и просторно-
функционалним захтевима. 
 

8. Положај парцеле 3883/3 у радној зони Запад (блок 3-14-2) 

 
Извор: Генерални план Руме (Сл.лист општина Срема бр.35/08, 13/15) 

https://a3.geosrbija.rs/
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Објекти који се могу градити на локацији могу бити: пословни, производни, складишни и пратећи 
(помоћни) објекти уз напред наведене објекте (могућа је изградња стамбеног објекта – пословно 
становање са највише два стана). Најмања површина новоформиране парцеле износи 1000 м² а 
најмања ширина уличног фронта износи 20 м. Степен заузетости парцеле износи 70% а степен 
изграђености 1,5. Дозвољена спратност објеката је: П+2+Пк за пословне објекте, П+1 за производне, П+0 
(изузетно П+1) за складишне објекте. Међусобни размак слободностојећих објеката је најмање 1/2 
висине вишег објекта, али не мањи од 4,0м. Колски приступ самосталној парцели (комплексу) од уличног 
коловоза, обезбеђује се приступним путем (улицом) односно мостићем преко уличног канала, ширине 
мин. 4,0м. Колски пролаз у дубину парцеле поред објекта је обавезан, ширине мин. 4,0м. Паркирање 
обавезно унутар комплекса, а број паркинг места утврђиваће се зависно од садржаја и конкретне намене 
комплекса. Пожељно је формирање зоне заштитног зеленила према суседном објекту, односно 
суседним парцелама. Зеленило радних комплекса треба да заузима најмање 30% комплекса. 
 

Инфраструктурна опремљеност: Парцела 3880/3 нема изведене инфраструктурне прикључке. 
Најближа инфраструктура удаљена је 200м у траси Индустријске улице (струја, вода, канализација, гас, 
телекомуникације). До парцеле није изведена саобраћајница али је геодетски и урбанистички 
формирана. Са западне и југозападне стране парцеле налази се мелиорациони канал са својим 
заштитним појасом који је неопходно имати у виду приликом будуће организације садржаја на парцели. 
 

9. Парцела 3880/3 (у позадини десно од водоторња) – поглед са Индустријске улице 

  
Извор: Naisa consulting 2020. 

 

10. Водоводни хидрант и канализациона шахта у траси Индустријске улице испред локације 

 
Извор: Naisa consulting 2020. 

 

Функционални положај у окружењу: сходно чињеници да је локација неизграђена, не постоји 
функционална повезаност са другим деловима насеља. Привођењем локације намени (пословна, 
производна или складишна делатност) изградиће се функционални капацитет локације и биће могуће 
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изградити везе са локалним и/или регионалним окружењем (инфраструктурно повезивање, 
запошљавање, сервисирање других активности (логистика, снабдевање) и сл.). 
 
 

11. SWOT анализа (Снаге, Слабости, Могућности, Претње) парцеле 3883/3 у КО Рума 

Снаге Слабости 

- Радна зона инфраструктурно опремљена 
- Урбанистички покривена локација – могуће 

привођење намени уз минималну 
урбанистичку разраду 

- Геодетски формиране парцеле јавних 
саобраћајница  

- 200 м удаљена најближа инфраструктура; 
неопходна изградња појединачних 
инфраструктурних прикључака 

- Није изведена приступна саобраћајница 

Могућности Претње 

- Развој комплементарних делатности са 
другим привредним субјектима у радној 
зони 

- Развијена препознатљивост општине Рума 
у привлачењу инвеститора 

- Близина мелиорационог канала – висина 
подземних вода 

- Активирање локације у зависности од 
изградње саобраћајница које воде до ње 

 
Развојни модели  
 

Како би се дефинисали оптимални модели утилизације предметног грађевинског земљишта, неопходно 
је имати у виду следеће чињенице:  

- високу понуду грађевинског земљишта сличних карактеристика у постојећој и другим радним 
зонама Руме (радна зона исток, радна зона југ, итд),  

- инфраструктурну неопремљеност дела радне зоне у коме се налази грађевинско земљиште, и  
- условно споро активирање грађевинског земљишта за потребе инвеститорских активности.  

 

Сходно наведеном, перспективни модели развоја предметног грађевинског земљишта су следећи:  
 
а) Задржавање непокретности у јавној својини 

 

Циљеви развоја: задржавање непокретности за потребе будућег развоја привреде локалне заједнице 
сходно високој понуди грађевинског земљишта сличних карактеристика на другим локацијама које се 
брже могу привести намени;  
Ограничења развоја: трошкови опремања локације и трошкови њеног привођења намени у целости би 
пали на терет буџета локалне самоуправе. Такође, проналажење потенцијалних средстава везаних за 
екстерно финансирање привођења намени у целости би пало на локалну самоуправу и њене логистичке 
ресурсе. 
Развојни потенцијал: поред привођења основној намени (пословне, производне или складишне 
делатности), локацију је потенцијално (изменом урбанистичке намене) могуће наменити и за јавне 
(комуналне) делатности које би биле комплементарне са окружењем.  
 
б) Уступање дела непокретности (или непокретности у целини) у закуп  
 

Циљеви развоја: проналажење партнера из приватног или јавног сектора са којим би се постигао договор 
о ангажовању грађевинског земљишта. 
Ограничења развоја: инфраструктурна неопремљеност локације; уситњавање комплекса повлачи за 
собом трошкове парцелације и препарцелације као и додатне трошкове финансирања инфраструктурних 
прикључака за мање комплексе (поскупљење инвестиције). Такође, неопходно је и регулисање накнаде 
за претварање пољопривредног земљишта (њива 1.класе) у грађевинско земљиште. 
Развојни потенцијал: могућност поделе парцеле на мање целине (у складу са одредницама 
урбанистичког плана о минималној величини парцеле) и ангажовање већег броја мањих закупаца. 
Уступање непокретности у закуп представља могућност субвенционисања приватних партнера 
(коришћење непокретности без потребе стицања својинских права над њом) за развој њихових 
пословних идеја без потребе отуђења непокретности. Могућ је и договор са приватним партнерима у 
којем би они инфраструктурно опремили непокретност а за узврат (у висини уложених средстава) добили 
право коришћења (закуп) у одређеном временском периоду. Локална самоуправа би након наведеног 
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периода добила натраг на располагање опремљен комплекс који би даље могла на исти начин понудити 
другим (или истим) заинтересованим партнерима. Овај модел коришћења грађевинског земљишта 
погодан је и за развој концепата јавно-приватног-партнерства о чему ће бити речи у одељку ''бизнис 
модели''.  
в) Отуђење дела непокретности (или непокретности) у целини  
 

Циљеви развоја: отуђење непкретности по највишој тржишној вредности у тренутку продаје 
Ограничења развоја: отуђење непокретности (или једног њеног дела) која је инфраструктурно 
неопремљена и удаљена око 200м од најближе инфраструктуре и саобраћајнице, значајно утиче на 
конкурентност продајне цене која се може остварити у тржишним условима. Уколико се непокретност 
уситњава, неопходно је финансирање пројекта парцелације / препарцелације и његово спровођење у 
катастру непокретности. Такође, неопходно је и регулисање накнаде за претварање пољопривредног 
земљишта (њива 1.класе) у грађевинско земљиште. 
Развојни потенцијал: поред отуђења непокретности (или једног њеног дела), могућ је и развој 
заједничких пословних подухвата са приватним партнерима у којима би јавни сектор унео грађевинско 
земљиште, неопходне дозволе и инфраструктурно опремање локације као ''удео'' у развој заједничког 
пословног подухвата. На наведени начин би се стратешки пласирала јавна имовина (у виду грађевинског 
земљишта и инфраструктуре) као и јавна овлашћења (исходовање неопходних дозвола) у развој 
пословних подухвата у којима би се њена вредност и принос остварен на њеној бази потенцијално 
увећали. 

 
Евалуација развојних модела располагања над непокретности 
 

Оцена погодности модела располагања над непокретностима у зависности је од момента у којем се 
евалуација врши са једне стране (укупни економски и инвестициони амбијент), као и развојних идеја 
локалне самоуправе са друге. У свакој варијанти максимална утилизација непокретности у јавној својини 
као и остварење јавног интереса представљају приоритет ка коме се мора тежити. Сходно наведеном, у 
наставку наводимо евалуацију разматраних модела коришћена грађевинског земљишта на парцели 
3880/3 у КО Рума:  
 

12. Евалуација развојног модела располагања парцелом 3880/3 у КО Рума 

Критеријуми 
Бр. 

бодова 

Модели располагања непокретностима 

Задржавање 
непокретности 
у јавној својини 

Уступање дела 
непокретности 

у закуп 

Уступање 
целокупне 

непокретности 
у закуп 

Отуђење дела 
непокретности 

Отуђење 
целокупне 

непокретности 

Оптерећење за капацитете јавне управе 

Не оптерећује 
капацитет управе 

3 3  3  3 

Незнатно 
оптерећује 
капацитет управе 

2  2  2  

Значајно 
оптерећује 
капацитет управе 

1      

Комплексност/оперативни ризик привођења намени 

Једноставна 
операција без 
значајних ризика 

3 3  3  3 

Умерено 
комплексна 
операција која 
носи средње 
оперативне 
ризике 

2  2  2  

Комплексна 
операција која 
носи значајне 
оперативне 
ризике 

1      

БРОЈ БОДОВА: 6 4 6 4 6 
 

Имајући у виду комплексност ангажовања предметног грађевинског земљишта, најоптималнији модели 
располагања су:  
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- задржавање непокретности у јавној својини (као ресурс за будуће развојне пројекте локалне 
самоуправе, без креирања тренутне вредности за локалну самоуправу (изузев могућности 
уступања у закуп као пољопривредног земљишта у краткорочним (годишњим или 
двогодишњим) интервалима). 

- уступање целокупне непокретности у закуп у договору са партнером који би извршио 
инфраструктурно опремање локације а за узврат добио одређени временски период 
непокретност на коришћење (у висини уложених средстава у инфраструктурно опремање), и 

- отуђење целокупне непокретности у виђеном стању (као ''de facto'' неопремљено 
грађевинско земљиште) и остваривање добити у висини тренутне тржишне цене 
непокретности сличних карактеристика. 

 
2.2.2. Грађевинско земљиште на катастарској парцели број 3136, КО Рума  
 
Ситуациона анализа 
 

Географски положај: грађевинско земљиште на катастаркој парцели 3136 КО Рума налази се у источном 
делу грађевинског подручја Руме. Удаљено је 700м од центра насеља и налази се унутар блока 1-1-4 
који је омеђен улицама Главна и Иришка. Улица Главна представља централну насељску саобраћајницу 
и њоме је омогућена комуникација локације како са другим деловима насеља тако и са државним путем 
IБ реда број 9 Нови Сад - Рума – Шабац на истоку, који чини спољни саобраћајни прстен насеља Рума, и 
путем којег се повезује преко румске петље са државним путем IА реда број 1 (Е-70). Гранични прелаз 
Батровци са Хрватском (Европска унија) удаљен је 56 км док је гранични прелаз Сремска Рача са 
Босном и Херцеговином удаљен 52 км. Аеродром Никола Тесла у Београду удаљен је 45 км.  
 

13. Положај парцеле 3136 (љубичасти полигон) у грађевинском подручју насеља Рума 

 
Извор: https://a3.geosrbija.rs/ 

 

Геодетски положај и власнички односи: Локација се налази на једној катастарској парцели број 3136 у 
катастарској општини Рума и води се као јавна својина општине Рума (1/1). Укупна површина парцеле 
износи 11.768 м² (1,17 ха) и води се као градско грађевинско земљиште. Тренутна култура коришћења је 
''земљиште уз зграду и други објекат''. На парцели нема уписаних терета ни забележби. 

 

14. Извод из е-катастра непокретности за парцелу 3136 КО Рума 

Број 
парцеле 

Број 
дела 

парцеле 

Површина 
м² 

Улица / 
потес 

Начин коришћења 
земљишта (култура) 

Врста земљишта 
Терети на 
парцели 

3136 1 11.768 Град 
Земљиште уз зграду и 

други објекат 
Градско грађевинско 

земљиште 
/ 

Извор:https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/NepokretnostProperties.aspx?nepID=oReKv0dLMm5BgiIRXrObXw== 
 

Парцела 3136 остварује комуникацију са јавном површином (ул.Иришка) путем парцеле број 3131 на 
истоку (власништво Република Србија, са уписаним правом коришћења ''Венац АД'') чиме је омогућен 

https://a3.geosrbija.rs/
https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/NepokretnostProperties.aspx?nepID=oReKv0dLMm5BgiIRXrObXw==
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директан прилаз локацији. Са Главном улицом, комуникација је омогућена посредно кроз двориште 
Центра за социјални рад (Објекта који се налази у систему подршке коју Центар пружа – Змај Јовина ББ) 
путем парцела 1775 и 1776. У будућем привођењу локације намени, неопходно је решавање колског 
прилаза (урбанистичком пренаменом, докупом или експропријацијом неопходног земљишта) како би се 
омогућио прилаз локацији и са стране Главне улице. 
 

15. Положај парцеле 3136 у односу на Улицу Главну и парцеле 1775 и 1776 

 
Извор: https://a3.geosrbija.rs/ 

 

Урбанистички показатељи: у складу са Генералним планом Руме (Сл.лист општина Срема бр.35/08, 
13/15), локација је намењена образовању и васпитању (школско-спортски центар) и припада централној 
насељској зони која представља најстарији и урбанистички највреднији део насеља. Централна зона 
насеља (којој припада цео блок 1-1-4 у коме се локација налази) је у плану за даљу реконструкцију, 
доградњу и уређење у смислу даље концентрације јавних функција, пословања, више породичне 
стамбене изградње и сл. Јавне делатности везане за намену локације (образовање и васпитање), 
развијаће се према потребама и могућностима развоја локалне самоуправе. Радови на  изградњи 
вршиће се на основу услова из планова разраде (неопходна је израда плана детаљне урбанистичке 
разраде за овај блок) и услова и прописа дефинисаним генералним планом Руме и условима надлежних 
институција.  
Делатности које се могу планирати у централној зони насеља су из области: трговине, услужног 
занатства, услужних делатности, угоститељства и туризма, социјалне заштите, школства, културе, 
забаве, спорта, рекреације, пословно-административне делатности, услужни сервиси, верски објекти, 
саобраћајни објекти и сл, уз услов да се никако не угрожава функционисање зоне и да се у складу са 
наменом обезбеди потребан, прописан број паркинг места за кориснике. Пратеће функције у централној 
зони предстаљају индивидуално и вишепородично становање. У зони централних садржаја нису 
дозвољене никакве производне или привредне активности нити услужно занатске делатности које могу 
околину да угрозе буком, гасовима, отпадом било које врсте и сл. 
 

16. Положај парцеле 3136 (жути полигон) у централној зони Руме (блок 1-1-4) 

https://a3.geosrbija.rs/
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Извор: Генерални план Руме (Сл.лист општина Срема бр.35/08, 13/15) 

 

У будућој планској разради блока 1-1-4, као и планирању садржаја на парцели 3136, неопходно је узети у 
обзир и заштитни зелени појас канала на парцели 7381 који улази око 20м у дубину парцеле.  
 

Инфраструктурна опремљеност: Парцела 3116 у КО Рума налази се у блоку 1-1-4 који је у потпуности 
инфраструктурно опремљен. На парцели нису изведени инфраструктурни прикључци сходно чињеници 
да нису познати капацитети будућег објекта и његових инфраструктурних потреба. Приликом 
рекогносцирања локације, констатовано је да са западне стране локације пролази канализациони 
колектор као и отворени мелиорациони канал. Друга инфраструктура није констатована. 
 

17. Мелиорациони канал са западне стране парцеле 3136 у КО Рума 

 
Извор: Naisa consulting 2020. 

 

18. Канализациона шахта са западне стране парцеле 3136 у КО Рума 
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Извор: Naisa consulting 2020. 

 

Функционални положај у окружењу: локација је неизграђена и сходно наведеном не поседује тренутни 
функционални капацитет. Међутим, сходно планираној намени као и непосредном окружењу централне 
зоне у којој се налази, локација поседује изузетан функционални потенцијал. Налази се унутар пешачке 
изохроне од 10 минута од насељског центра, окружена је стамбеним блоковима (мешовитог карактера – 
индивидуално и вишепородично становање), као и објектима друштвеног стандарда, трговачким и 
пословним садржајима. Сходно наведеном, без обзира да ли ће се локација активирати за потребе 
основне планиране намене (образовање и васпитање) или ће бити пренамењена за неке друге потребе 
(становање, пословање и сл.), капацитет за функционалну интеграцију у друге насељске садржаје је 
веома висок и самим тим значајно утиче на вредност локације. 
 
 

 
19. SWOT анализа (Снаге, Слабости, Могућности, Претње) за парцелу 3136 у КО Рума 

Снаге Слабости 

- Локација плански покривена 
- Изузетан функционални потенцијал 

локације у централној зони насеља 
- Инфраструктурно у потпуности опремљен 

блок у којем се локација налази (блок 1-1-4) 

- Неопходна израда плана детаљне 
урбанистичке разраде 

- Неизграђени инфраструктурни прикључци 
- Условна изолованост локације ка главним 

насељским саобраћајницама (ограђена 
фронтом индивидуалних стамбених 
објеката) и линијама кретања 

Могућности Претње 

- Пренамена локације (у складу са 
интересима локалне самоуправе) и за 
друге намене у оквиру дозвољених намена 
за централну зону насеља 

- Стварање шире функционалне зоне са 
објектима на парцелама 1776 и 1775 
(школско васпитни и спортско рекреативни 
комплекс) 

- Широк заштитни појас око мелиорационог 
канала који улази и у парцелу 3136 

- Неопходност докупа, пренамене или 
експропријације земљишта за потребе 
приступа локацији из правца Главне улице 

 
Развојни модели  
 

Модели располагања предметном грађевинским земљиштем условљени су следећим чињеницама: 
- Планска намена локације везана је примарно за јавни сектор и његове потребе (образовање и 

васпитање) 
- Висок функционални потенцијал локације (посебно за потенцијално вишепородично становање 

у комбинацији са пословно административним и комерцијалним делатностима). 
- Условна ограниченост саобраћајног повезивања са окружењем 
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Сходно наведеном, перспективни модели развоја предметног грађевинског земљишта су следећи:  
 
а) Задржавање непокретности у јавној својини 

 

Циљеви развоја: задржавање непокретности за потребе будућег друштвеног развоја локалне заједнице 
сходно ограниченој понуди земљишта сличних карактеристика за предметне намене на другим 
локацијама у Руми. 
Ограничења развоја: трошкови опремања локације и трошкови њеног привођења намени у целости би 
пали на терет буџета локалне самоуправе. Посебно би били значајни трошкови евентуалног докупа или 
експропријације додатног земљишта сходно чињеници да је у питању централна градска зона где су 
цене непокретности највише. 
Развојни потенцијал: изузетан положај локације у односу на централну зону насеља отвара могућности 
за потенцијалне пренамене (у складу са интересима локалне самоуправе). Такође, могуће је и 
комбиновање основне намене са комплементарним делатностима путем којих би се додатно повећао 
функционални капацитет локације и њена тржишна вредност.  
 
б) Уступање дела непокретности (или непокретности у целини) у закуп  
 

Циљеви развоја: проналажење партнера из приватног или јавног сектора са којим би се постигао договор 
о ангажовању грађевинског земљишта за развој пословног подухвата у складу са постојећом планском 
наменом или оном наменом која би се редефинисала у складу са интересом локалне 
самоуправе.Сходно чињеници да закуп не подразумева промену власништва, могућа је привремено (у 
периоду трајања закупа) коришћење локације и за друге централној зони комплементарне делатности. 
Ограничења развоја: неопходна је изградња инфраструктурних прикључака; у случају проширења 
саобраћајних прикључака ка Главној и Иришкој улици неопходан је докуп или експропријација додатног 
земљишта у околини. Локација је условно изолована (ограђена стамбеним и другим објектима), што 
значајно утиче на комерцијални капацитет потенцијалне делатности коју би закупац обављао.  
Развојни потенцијал: уступање непокретности у закуп представља могућност субвенционисања 
приватних партнера (коришћење непокретности без потребе стицања својинских права над њом) за 
развој њихових пословних идеја без потребе отуђења непокретности. Могућ је и договор са приватним 
партнерима у којем би они инфраструктурно опремили непокретност а за узврат (у висини уложених 
средстава) добили право коришћења (закуп) у одређеном временском периоду. Локална самоуправа би 
након наведеног периода добила натраг на располагање опремљен комплекс који би даље могла на исти 
начин понудити другим (или истим) заинтересованим партнерима или привести намени у складу са 
основном планском наменом (образовање и васпитање). Овај модел коришћења грађевинског 
земљишта погодан је и за развој концепата јавно-приватног-партнерства о чему ће бити речи у одељку 
''бизнис модели''.  
 
в) Отуђење дела непокретности (или непокретности) у целини  
 

Циљеви развоја: отуђење непкретности по највишој тржишној вредности у тренутку продаје 
Ограничења развоја: сходно планској намени (образовање и васпитање) отуђење локације је могуће 
уколико партнер из приватног сектора пронађе интерес да обавља јавну намену која је за предметну 
локацију предвиђена. Трошкови инфраструктурних прикључака и потенцијалног докупа земљишта за 
формирање ширег саобраћајног коридора посебно ка Главној улици представљају додатне трошкове за 
инвеститора. 
Развојни потенцијал: имајући у виду планску намену (образовање и васпитање) поред отуђења 
непокретности (или једног њеног дела што не препоручујемо јер се смањује вредност локације), могућ је 
и развој заједничких пословних подухвата са приватним партнерима у којима би јавни сектор унео 
грађевинско земљиште, неопходне дозволе и инфраструктурно опремање локације као ''удео'' у развој 
заједничког пословног подухвата. На наведени начин би се стратешки пласирала јавна имовина (у виду 
грађевинског земљишта и инфраструктуре) као и јавна овлашћења (исходовање неопходних дозвола) у 
развој пословних подухвата у којима би се њена вредност и принос остварен на њеној бази потенцијално 
увећали. Имајући у виду јавни итерес у области образовања и васпитања, наведено може имати своје 
економско утемељење кроз субвенционисање предметне делатности. Више о овом моделу располагања 
и потенцијалном јавно-приватном-партнерству биће изложено у одељку ''бизнис модели''. 
 
Евалуација развојних модела располагања над непокретности 
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Оцена погодности модела располагања над непокретностима у зависности је од момента у којем се 
евалуација врши са једне стране (укупни економски и инвестициони амбијент), као и развојних идеја 
локалне самоуправе са друге. Од посебног значаја је намена локације 3136 (образовање и васпитање) 
која представља стратешку вредност за локалну самоуправу са једне стране, а са друге (док се не 
створе могућности за њено активирање) вредну могућност за реализацију одређених краткорочних и 
средњорочних активности на бази којих се могу остварити економски и други социјални бенефити. 
Сходно наведеном, у наставку наводимо евалуацију разматраних модела коришћења грађевинског 
земљишта на парцели 3136 у КО Рума:  
 

20. Евалуација развојног модела располагања парцелом 3136 у КО Рума 

Критеријуми 
Бр. 

бодова 

Модели располагања непокретностима 

Задржавање 
непокретности 
у јавној својини 

Уступање дела 
непокретности 

у закуп 

Уступање 
целокупне 

непокретности 
у закуп 

Отуђење дела 
непокретности 

Отуђење 
целокупне 

непокретности 

Оптерећење за капацитете јавне управе 

Не оптерећује 
капацитет управе 

3 3  3  3 

Незнатно 
оптерећује 
капацитет управе 

2  2  2  

Значајно 
оптерећује 
капацитет управе 

1      

Комплексност/оперативни ризик привођења намени 

Једноставна 
операција без 
значајних ризика 

3 3  3  3 

Умерено 
комплексна 
операција која 
носи средње 
оперативне 
ризике 

2  2  2  

Комплексна 
операција која 
носи значајне 
оперативне 
ризике 

1      

БРОЈ БОДОВА: 6 4 6 4 6 
 

У складу са основном наменом локације, пожељни модели располагања предметним грађевинским 
земљиштем су следећи: 
 

- задржавање непокретности у јавној својини у складу са основном планском наменом за 
будућу реализацију без креирања тренутне вредности за локалну самоуправу  

- уступање целокупне непокретности у закуп у договору са партнером који би извршио 
инфраструктурно опремање локације (прикључци) а за узврат добио одређени временски 
период непокретност на коришћење (у висини уложених средстава на инфраструктурном 
опремању); од посебне важности је истаћи могућност коришћења локације за комплементарне 
намене централној зони уз обавезу закупца за враћање локације у првобитно стање након 
истека закупа 

- продаја целокупне непокретности у виђеном стању и остваривање добити у висини тренутне 
тржишне цене непокретности сличних карактеристика 

 
2.2.3. Објекти и земљиште уз објекте на катастарским парцелама број 1970 и 1971, КО Рума  
 
Ситуациона анализа 
 

Непокретности на катастарским парцелама број 1970 и 1971 у КО Рума се налазе непосредно једна 
поред друге и у просторном, функционалном и урбанистичком смислу чине целину (према наводима 
Генералног плана Руме – Сл.Лист општина Срема број 35/08, 13/15). У наредним поглављима предметне 
непокретности анализираће се интегрално као једна целина. 
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Географски положај: Објекти и земљиште уз објекте на катастарским парцелама 1970 и 1971 у КО Рума 
налазе се у централном делу Руме и удаљени су 260м од центра насеља (раскрснице Главне улице и 
Железничке ул). Железничка улица представља примарну саобраћајницу за локације и омогућава 
њихову комуникацију са државним путем IБ реда број 9 Нови Сад - Рума – Шабац на југу, који чини 
спољни саобраћајни прстен насеља Рума, и путем којег се повезује преко румске петље са државним 
путем IА реда број 1 (Е-70). Гранични прелаз Батровци са Хрватском (Европска унија) удаљен је 56 км 
док је гранични прелаз Сремска Рача са Босном и Херцеговином удаљен 52 км. Аеродром Никола Тесла 
у Београду удаљен је 45 км. Оба објекта оријентисана су улазима на улицу Станка Пауновић Вељка иако 
се непокретност бр.1970 налази на адреси Железничка 22 а непокретности бр.1971 није додељен 
адресни број. 
 

21. Положај парцела бр.1970 и 1971 (љубичасти полигон у црвеној кружници)  
у грађевинском подручју насеља Рума 

 
Извор: https://a3.geosrbija.rs/ 

 

Геодетски положај и власнички односи: локација се налази на две катастарске парцеле (1970 и 1971) у 
КО Рума и води се као јавна својина општине Рума. Укупна површина локације износи 2311м² (1970 - 
1470 м², 1971 - 841 м²) од чега се под зградама налази 1151 м² (1970 - 821 м², 1971 – 330 м²). Под другим 
објектима налази се додатних 44 м². Неизграђена површина (земљиште уз објекат) заузима 1116 м². На 
парцели 1970 и објектима који се налазе на њој нема уписаних терета и забележби. На парцели 1971 
нема терета, али постоје уписане забележбе везане за упис права својине као и поступак озакоњења 
изграђених објеката који је у току. Главни објекат на парцели 1970 уписан је као зграда јединице локалне 
самоуправе док је главни објекат на парцели 1971 уписан као породична стамбена зграда. Приликом 
рекогносцирања терена, предметни објекат се користио као гаража за путничка возила. Обе парцеле 
имају статус грађевинских парцела сходно чињеници да директно остварују комуникацију са јавним 
саобраћајним површинама (улица Железничка – кат.парц.бр.7311 и улица Станка Пауновића Вељка – 
кат.парц.бр.7305).  

 

22. Геодетски приказ парцела 1970 и 1971 у КО Рума и њихове оријентације на улице Железничка 
(кат.парц.бр.7311) и Станка Пауновића Вељка (кат.парц.бр.7305) 

https://a3.geosrbija.rs/
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Извор: https://a3.geosrbija.rs/ 

 
23. Извод из е-катастра непокретности за парцелe 1970 и 1971 у КО Рума 

Број 
парцеле 

Број 
дела 

парцеле 

Површина 
м² 

Улица / 
потес 

Начин 
коришћења 
земљишта 
(култура) 

Врста 
земљишта 

Терети 
на 

парцели 
Забележба парцеле 

1970 1 821 Железничка 

Земљиште под 
зградом и 

другим 
објектом 

Градско 
грађевинско 
земљиште 

/ / 

1970 2 33 Железничка 

Земљиште под 
зградом и 

другим 
објектом 

Градско 
грађевинско 
земљиште 

/ / 

1970 3 11 Железничка 

Земљиште под 
зградом и 

другим 
објектом 

Градско 
грађевинско 
земљиште 

/ / 

1970 4 605 Железничка 
Земљиште уз 
зграду и други 

објекат 

Градско 
грађевинско 
земљиште 

/ / 

Укупно: 1470  

1971 1 330 
Станка 

Пауновића 
Вељка 

Земљиште под 
зградом и 

другим 
објектом 

Градско 
грађевинско 
земљиште 

/ 

24.7.2019. 
(бр.предмета: 952-02-

13-094-54758/2019) 
Почетак поступка 
озакоњења 351-

987/2016 од 18.10.2016. 
Одељење за урбанизам 

Рума 
 

12.02.2019. 
(бр.предмета: 952-02-

13-094-3231/2019) 
Започет поступак 

озакоњења 
 

5.10.2016. 
(бр.предмета: 952-02-4-

3037/2016) Захтев за 
упис права јавне 

својине 

1971 2 500 
Станка 

Пауновића 
Вељка 

Земљиште уз 
зграду и други 

објекат 

Градско 
грађевинско 
земљиште 

/ 

24.7.2019. 
(бр.предмета: 952-02-

13-094-54758/2019) 
Почетак поступка 
озакоњења 351-

987/2016 од 18.10.2016. 

https://a3.geosrbija.rs/
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Одељење за урбанизам 
Рума 

 

12.02.2019. 
(бр.предмета: 952-02-

13-094-3231/2019) 
Започет поступак 

озакоњења 
 

5.10.2016. 
(бр.предмета: 952-02-4-

3037/2016) Захтев за 
упис права јавне 

својине 

1971 3 11 
Станка 

Пауновића 
Вељка 

Њива 1.класе 
Градско 

грађевинско 
земљиште 

/ 

24.7.2019. 
(бр.предмета: 952-02-

13-094-54758/2019) 
Почетак поступка 
озакоњења 351-

987/2016 од 18.10.2016. 
Одељење за урбанизам 

Рума 
 

12.02.2019. 
(бр.предмета: 952-02-

13-094-3231/2019) 
Започет поступак 

озакоњења 
 

5.10.2016. 
(бр.предмета: 952-02-4-

3037/2016) Захтев за 
упис права јавне 

својине 

Укупно: 841  

УКУПНО: 2311  

Извор: https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/PublicAccess.aspx 

 
24. Извод из е-катастра непокретности за објекте 

на парцелама 1970 и 1971 у КО Рума 

Број 
парцеле 

Број 
дела 

парцеле 

Површина 
м² 

Начин 
коришћења 

објекта 
Статус објекта Терети на објекту Забележба 

1970 1 821 

Зграда 
јединице 
локалне 

самоуправе 

Објекат преузет из 
земљишне књиге 

/ / 

1971 1 330 
Породична 
стамбена 

зграда 

Објекат изграђен без 
одобрења за градњу 

Ојекат изграђен без 
дозволе (20.09.2011.) 

/ 

Укупно: 1151  

Извор: https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/PublicAccess.aspx 
 

Урбанистички показатељи: локација се налази у централној зони насеља (блок 3-1-7) која је 
дефинисана Генералним планом Руме и намењена је централним садржајима. На локацији је могућ 
развој различитих типова јавних служби: образовање, здравство, социјална заштита, култура, 
информисање, општинске, покрајинске, републичке и друге службе, делатности друштвених, политичких 
и верских организација и комуналне делатности. Објекат се тренутно користи за потребе рада 
друштвено-политичких организација. Урбанистички блок је омеђен улицама: Железничка на истоку, 
Станка Пауновић Вељка на северу, Марка Орешковића на западу и Атанасија Стојковића на југу. 
Граница централне зоне налази се на међи парцеле 1971 и 1972 тако да њено померање на запад 
(потенцијално ширење локације) повлачи и измену планског документа којим је дефинисан обухват 
предметне зоне. Парцела на јужној међи (1969) се налази у предметној централној зони те потенцијално 
ширење у правцу југа не захтева измену планског документа којим је зона дефинисана. Зграда на 
парцели 1970 (у којој се некада налазио војни одсек и бивши стари суд) а данас просторије друштвено-
политичких организација, евидентирана је као непокретност под претходном заштитом од стране 
надлежне службе за заштиту споменика културе што је неопходно имати у виду у случају евентуалне 

https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/PublicAccess.aspx
https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/PublicAccess.aspx
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реконструкције, санације или рушења предметног објекта (уколико надлежна служба процени да објекат 
не треба да задржи претходни режим заштите). 
 

25. Приказ урбанистичког блока 3-1-7 и парцела 1970 и 1971 у КО Рума 

 
Извор: Генерални план Руме (Сл.лист општина Срема бр.35/08, 13/15) 

 

На локацији је (до доношења урбанистичких планова разраде) могућа доградња објекта до 50% 
постојеће изграђене површине, према постојећој намени, реконструкција и други мањи радови на 
објектима у циљу побољшања услова функционисања а све до дозвољеног степена заузетости, 
изграђености и других правила и услова прописаних за изградњу објеката наведене намене. Доградња 
уз постојећи објекат висински мора бити усклађена са постојећим, односно дограђени део може бити 
нижи од постојећег а максимално исте висине као и објекат уз који се дограђује. У зони централних 
садржаја нису дозвољене никакве производне или привредне активности нити услужно занатске 
делатности које могу околину да угрозе буком, гасовима, отпадом било које врсте и сл. 
 

Инфраструктурна опремљеност: локација је у потпуности инфраструктурно опремљена и у складу је 
са опремљеношћу урбанистичког блока и централне зоне насеља. Објекат који визуелно доминира на 
локацији, представљен је антенским стубом радио аматера, чија функција у потенцијалној пренамени 
локације мора бити размотрена сходно значајном утицају на организацију парцела и будућих садржаја на 
њима.  
 

26. Положај антенског стуба радио аматера на парцели 1970 у КО Рума 



  
 
 

ЕУ ЗА РАЗВОЈ НАШЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

                                                                                                                                Општина Стара Пазова 
Светосавска 11, Стара Пазова 

022/310044 
exchange5@starapazova.eu      

С
тр

ан
а 

  2
4
 

  
Извор: Naisa consulting 2020. 

 

Функционални положај у окружењу: у складу са централним положајем локације у насељу, као и већим 
бројем организација које су лоциране у објекту на парцели 1970 (у складу са наменом објекта), те 
логистичким потребама које се задовољавају на парцели 1971 (гараже за возила локалне самоуправе), 
функционални капацитет локације је значајан. Јавни карактер објекта који је у функцији свих грађана 
насеља (посередно и целе општине) подиже вредност локације са једне стране, а са друге намеће и 
потребу изналажења других локација за њихово измештање у случају пренамене локације и евентуалног 
уклањања објекта. 
 

27. Гараже и помоћне просторије на парцели 1971 у КО Рума 

 
Извор: Naisa consulting 2020. 

 

28. SWOT анализа (Снаге, Слабости, Могућности, Претње) непокретности  
на катастарским парцелама број 1970 и 1971 у КО Рума 

Снаге Слабости 

- Локација у централној зони насеља; веома 
близу центру града 

- Пуна инфраструктурна опремљеност 
објекта 

- Значајан функционални капацитет на нивоу 
насеља и општине (друштвено политичке 
организације) 

- Неопходна урбанистичка разрада локације 
(план детаљне урбанистичке разраде 
и/или урбанистички пројекат) 

- Објекти на локацији се налазе у лошем 
материјалном стању и неопходна је 
њихова детаљна реконструкција (уколико 
се буде задржала тренутна намена) 

Могућности Претње 
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- Пренамена локације у стамбено пословне 
намене (становање и пословање; 
становање и администрација); 
Вишепородично становање спратности 
П+5+Пк (као у блоку 2-1-4) 

- Пренамена локације у чисто пословање 
(потенцијална нето изграђеност до 50% 
парцеле – сса 1155 м²) 

- Објекат на парцели 1970 се налази под 
претходном заштитом споменика културе 
(неопходна израда елабората о претходној 
заштити) – виши степен заштите утицао би 
на потенцијалне планове пренамене 
локације или уклањања објекта 

- Локација се налази у зонираном делу 
насеља када је паркирање у питању – 
развој функција објекта које би имале 
масовнији број корисника биле би 
условљене капацитетима паркинг места 
или развојем паркинг места унутар 
локације (значајно поскупљује изградњу) 

 
Развојни модели  
 

Имајући у виду тренутно стање објеката на локацији, као и тренутне функције са једне стране, и 
потенцијал локације за друге намене, могући модели располагања непокретностима на локацији су 
следећи: 
 
а) Задржавање непокретности у јавној својини 
 

Циљеви развоја: максимална афирмација локационих потенцијала и усклађивање намене локације са 
интересима локалне самоуправе  
Ограничења развоја: значајна улагања у реконструкцију и модернизацију објекта (уколико се задржава 
тренутна намена); утврђивање евентуалног степена заштите објекта (заштита споменика културе) на 
парцели 1970 – израда елабората од стране надлежне институције; потенцијално измештање 
друштвено-политичких организација и гаража у случају пренамене локације; висок степен рушења у 
случају чишћења локације (1155м² уписаних објеката).  
Развојни потенцијал: формирање административно-пословног центра (пословно-административни 
инкубатори) уз претходно саниран и модернизован простор. Наведени модел може бити у сарадњи са 
приватним али и заинтересованим јавним титуларима. У случају пренамене локације (рушење објеката и 
планирање терена), могуће је ангажовање грађевинског земљишта и креирање партнерстава са 
приватним сектором за изградњу стамбених, стамбено пословних или пословних намена. Могуће је 
креирање јавно-приватног-партнерства и тзв. ''размена вредности'' (процењена вредност грађевинског 
земљишта која би се разменила за квадрате изграђеног објекта на локацији (станови или пословни 
простори)). На тај начин би се увећала атрактивност, употребљивост и квалитет јавне имовине у 
будућем периоду. 
 

б) Уступање дела непокретности (или непокретности у целини) у закуп  
 

Циљеви развоја: остваривање реалних тржишних прихода од уступања непокретности (или њених 
делова) у закуп заинтересованим јавним или приватним титуларима 
Ограничења развоја: лоше материјално стање објеката, неопходност високог нивоа улагања које се не 
би вратило у кратком року уступањем непокретности у закуп; утврђивање евентуалног степена заштите 
објекта (заштита споменика културе) на парцели 1970 – израда елабората од стране надлежне 
институције; потреба измештања друштвено-политичких организација; неопходност етажирања објекта и 
издвајања посебних делова објеката у случају уступања у закуп дела непокретности. 
Развојни потенцијал: уступање непокретности заинтересованим странама које би уложиле своја 
средства у модернизацију објеката (пословање, администрација, комерцијала) а локална самоуправа би 
признала трошкове уложених средстава као компензацију за закуп (за одређени временски период). 
Након истека периода закупа, локалној самоуправи би остао модернизован и функционалан објекат. 
Могућност рушења објекта а потом издавање у закуп грађевинског земљишта заинтересованим 
странама није реално (због висине трошкове рушења) али је потенцијално могуће уколико приватни 
партнер преузме на себе наведене трошкове а локална самоуправа их призна на име закупнине на 
непокретностима у одређеном временском периоду. 
 

 
в) Отуђење дела непокретности (или непокретности) у целини  
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Циљеви развоја: отуђење дела непокретности или непокретности у целини по тржишно максималним 
вредностима 
Ограничења развоја: лоше материјално стање објеката негативно утиче на тржишну цену у контексту 
наставка њиховог коришћења; висок ниво трошкова евентуалног рушења такође негативно утиче на 
купопродајну цену; утврђивање евентуалног степена заштите објекта (заштита споменика културе) на 
парцели 1970 – израда елабората од стране надлежне институције и могућности за његово рушење; 
неопходност етажирања објекта и издвајања посебних делова објеката у случају отуђења дела 
непокретности; измештање друштвено-политичких организација 
Развојни потенцијал: локација има изузетно повољан положај у насељу за развој административних, 
пословних и сервисних активности. Са друге стране, локација поседује потенцијал и за развој стамбених 
објеката (пре свега вишепородичних); Сходно лошем стању објеката на локацији, сматрамо 
неперспективним сценарије који би се базирали на отуђењу дела непокретности (посебни делови 
објеката); отуђење целокупне непокретности у виђеном стању за развој делатности административно-
пословног карактера или потенцијално рушење и изградњу објеката у складу са наменама дефинисаним 
за централну зону, представљају оптималне сценарије за наведени модел располагања јавном својином. 

 
Евалуација развојних модела располагања над непокретности 
 

Тренутна намена објеката на локацији са једне стране (центар рада различитих друштвено-политичких 
организација) и изузетан функционални положај унутар насеља са друге, нису усклађени и не остварују 
максимални ефекат за локалну самоуправу. Сходно наведеном неопходно је утврдити најподеснији 
модел располагања предметним непокретностима на парцелама 1970 и 1971 у КО Рума: 
 

29. Евалуација развојног модела располагања непокретностима  
на парцелама 1970 и 1971 у КО Рума 

Критеријуми 
Бр. 

бодова 

Модели располагања непокретностима 

Задржавање 
непокретности 
у јавној својини 

Уступање дела 
непокретности 

у закуп 

Уступање 
целокупне 

непокретности 
у закуп 

Отуђење дела 
непокретности 

Отуђење 
целокупне 

непокретности 

Оптерећење за капацитете јавне управе 

Не оптерећује 
капацитет управе 

3 3  3  3 

Незнатно 
оптерећује 
капацитет управе 

2  2  2  

Значајно 
оптерећује 
капацитет управе 

1      

Комплексност/оперативни ризик привођења намени 

Једноставна 
операција без 
значајних ризика 

3 3  3  3 

Умерено 
комплексна 
операција која 
носи средње 
оперативне 
ризике 

2  2  2  

Комплексна 
операција која 
носи значајне 
оперативне 
ризике 

1      

БРОЈ БОДОВА: 6 4 6 4 6 
 

У складу са основном наменом локације, пожељни модели располагања предметним непокретностима 
су следећи: 
 

- задржавање непокретности у јавној својини - наставак коришћења за потребе рада 
друштвено-политичких организација; наведени модел располагања у целости се ослања на 
локалну самоуправу и њене финансијске, организационе и друге капацитете када је 
одржавање и модернизација непокретности у питању. 

- уступање целокупне непокретности у закуп – иако је пожељан, наведени модел представља 
мање реалан сценарио сходно лошем материјалном стању непокретности на локацији. Са 
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друге стране, улагање у предметни објекат те његово издавање у закуп (у складу са тренутном 
наменом објекта – административно и канцеларијско пословање) не оправдава ниво средстава 
које је неопходно уложити и која ће се вратити у дугом временском року; пожељнији сценарио 
представља договор са потенцијалним закупцем који би извршио модернизацију непокретности 
у складу са његовим пословним потребама а за узврат добио одређени временски период 
непокретност на коришћење (у висини уложених за модернизацију непокретности);  

- продаја целокупне непокретности у виђеном стању и остваривање добити у висини тренутне 
тржишне цене непокретности сличних карактеристика; као хибридни модел могуће је 
успостављање јавно-приватног-партнерства где би се уступила локација за реализацију 
одређеног пословног подухвата а за узврат би локална самоуправа добила удео (или посебне 
делове) у непокретности која би се на наведеном месту реализовала у складу са дозвољеним 
урбанистичким наменама. 

 
2.2.4. Објекат и земљиште уз објекат на катастарској парцели број 361, КО Путинци 
 
Ситуациона анализа 
 

Географски положај: Путинци представљају насеље руралног карактера које административно припада 
општини Рума од које је удаљено 13 км. Од Старе Пазове удаљено је 14 км од Инђије 13 км док је од 
Београда удаљено 60 км (преко румске петље и државног пута IA реда број 1). Путинци су према попису 
становништва из 2011.године бројали 2745 становника. 
Непокретност на парцели број 361 у КО Путинци налази се у средишту насеља (раскрсница улица Иве 
Лоле Рибара, Кнез Михајлове, Васе Рајчевића и Душка Јокића). Улице Иве Лоле Рибара и Васе 
Рајчевића, представљају примарну насељску саобраћајницу и истовремено везу Руме са источним 
делом Срема (општине Инђија и Стара Пазова) – државни пут IIA реда број 126 (правац ка Инђији) и број 
127 (правац ка Старој Пазови). 
 

30. Положај непокретности на кат.парцели бр.361 у КО Путинци  
(љубичасти полигон у црвеној кружници) 

 
Извор: https://a3.geosrbija.rs/ 

 

Геодетски положај и власнички односи: непокретност на катастарској парцели број 361 налази се на 
катастарској општини Путинци и у јавној својини је општине Рума. Парцела има излаз на три јавне 
површине које имају статус саобраћајнице (1338 – ул.Кнез Михаилова, 1340 – Васе Рајчевића и 1343 – 

https://a3.geosrbija.rs/
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ул.Душка Јокића). Површина парцеле износи 297 м², од чега 201 м² чини земљиште под зградом и 
другим објектом, док 96 м² чини земљиште уз зграду и други објекат. Објекат на парцели представља 
стару зграду основне школе ''Доситеј Обрадовић'' која данас није у примарној функцији. На парцели и на 
објекту нема уписаних терета и забележби. 
 

31. Извод из е-катастра непокретности за парцелу 361 у КО Путинци 

Број 
парцеле 

Број 
дела 

парцеле 

Површина 
м² 

Улица / 
потес 

Начин 
коришћења 
земљишта 
(култура) 

Врста 
земљишта 

Терети 
на 

парцели 
Забележба парцеле 

361 1 297 
Васе 

Рајчевића 

Земљиште под 
зградом и 

другим 
објектом 

Земљиште у 
грађевинском 

подручју 
/ / 

Извор:https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/NepokretnostProperties.aspx?nepID=wkKG29eIcX3C5Wce5BpJog== 
 

32. Извод из е-катастра непокретности за објекат на парцели 361 у КО Путинци 

Број 
парцеле 

Број 
дела 

парцеле 

Површина 
м² 

Начин 
коришћења 

објекта 
Статус објекта Терети на објекту Забележба 

361 1 201 
Зграда 

основног 
образовања 

Објекат преузет из 
земљишне књиге 

/ / 

Извор:https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/NepokretnostProperties.aspx?nepID=y8zHFIhDc/Pc6b/2G0Cd0g== 
 

33. Геодетски приказ парцеле 361 у КО Путинци и њене оријентације на улице:  
Кнез Михајлова (кат.парц.бр.1338), Васе Рајчевића (кат.парц.бр.1340) и  

Душка Јокића (кат.парц.бр.1343) 

 
Извор: https://a3.geosrbija.rs/ 

 

Урбанистички показатељи: у складу са одредбама Плана генералне регулације насеља Путинци, 
локација на катастарској парцели број 361 у КО Путинци, налази се у зони централних делатности 
насеља и планирана је као јавна површина за обављање јавних функција и служби, те делатности од 
општег интереса. Објекат изграђен на парцели представља израз грађанске архитектуре и окружен је са 
више објеката сличних карактеристика (сакралних и стамбених) са којима чини мању амбијенталну 
целину. Објекат је у ранијим периодама служио као насељска основна школа, а данас је у функцији 
органа месне заједнице и друштвено-политичких организација. Плански није предвиђено одвајање 

https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/NepokretnostProperties.aspx?nepID=wkKG29eIcX3C5Wce5BpJog==
https://katastar.rgz.gov.rs/eKatastarPublic/NepokretnostProperties.aspx?nepID=y8zHFIhDc/Pc6b/2G0Cd0g==
https://a3.geosrbija.rs/
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делова парцеле за друге јавне намене, а у складу са условно малом површином (2,9 ари) локација је 
недељива на мање катастарске целине. Проширење комплекса је могуће, на рачун парцела у окружењу 
(уз претходно решавање имовинско-правних питања) посебно са парцелом бр.362 (која је у власништву 
локалне римокатоличке цркве). На наведеном простору предметним насељским планом предвиђена је 
могућност изградње насељске пијаце. Централна зона насеља је неопходно да се разради планом 
детаљне урбанистичке разраде. 
Објекат на парцели 361 ужива статус претходне заштите споменика културе (масован и грађен по угледу 
на репрезентативне градске палате) и у складу са  наведеним дозвољена је обнова, санација и промена 
намене делова или целине која неће угрозити споменичка својства у складу са условима надлежних 
институција задужених за очување споменика културе. Потенцијалне намене могу бити из области: 
пословања, администрације, услужних делатности на мало, забаве, културе, уметности и друге намене 
које су у складу са карактером централне зоне насеља и који могу допринетим њеном квалитетнијем 
функционисању. 

 

34. Урбанистичка намена катастарске парцеле број 361 у КО Путинци 

 
Извор: План генералне регулације насеља Путинци 

 
Инфраструктурна опремљеност: локација је у потпуности инфраструктурно опремљена: струја, вода, 
гас, ТТ, јавна расвета, канал за одвођење атмосферских падавина. Фекална канализација не постоји 
(није изграђена у насељу). Локација се налази у зони укрштања свих важних инфраструктурних праваца 
у насељу. Објекат није саобраћајно доступан из правца улице Васе Рајчевића већ је колски прилаз бочно 
позициониран из улице Душка Јокића. 
 

35. Оријентација објекта на парцели 361 у КО Путинци и положај стубне трафо станице 

 
Извор: Naisa consulting 2020. 

 

Функционални положај у окружењу: иако је објекат на непокретности првенствено усмерен на 
задовољавање локалних потреба (јавна намена и службе), изузетна локација у централној зони насеља, 
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као и на саобраћајници која има регионални карактер (државни пут IIA реда број 126 (правац ка Инђији) и 
број 127 (правац ка Старој Пазови)) указују да је могућ развој и оних функција које би имале 
микрорегионални карактер (Рума, Инђија, Стара Пазова).  

 

36. SWOT анализа (Снаге, Слабости, Могућности, Претње) непокретности 
на катастарској парцели 361 у КО Путинци 

Снаге Слабости 

- Положај у централној зони насеља 
- Саобраћајна повезаност на локалном и 

микрорегионалном нивоу (Рума, Инђија, 
Стара Пазова) 

- Пуна инфраструктурна опремљеност 
локације (осим фекалне канализације коју 
нема цело насеље) 

- Објекат се не користи у пуном капацитету 
- Лоше материјално стање објекта у 

унутрашњости 
- Мала парцела за развој пратећих садржаја 

на непокретности 

Могућности Претње 

- Проширење локације на непокретности у 
околини (парцеле 360 и 362) 

- Модернизација објекта и стављање у 
функцију у складу са модерним захтевима 
објеката сличног карактера 

- Непокретност има статус јавне својине и 
јавног је карактера коришћења – развој 
партнерства са заинтересованим странама  

- Објекат ужива статус претходне заштите 
споменика културе што значајно утиче на 
експлоатационе могућности објекта и 
локације 

- Депопулација села и ретроградни развојни 
процеси 

 
Развојни модели  
 

Објекат на катастарској парцели 361 у КО Путинци ужива статус претходне заштите и сви сценарији који 
би подразумевали евентуално рушење објекта нису могући. Сходно наведеном, као и малој површини 
грађевинске парцеле (297 м²), разматрање локације као потенцијалног грађевинског земљишта није 
реалан сценарио располагања. Због наведеног модели располагања који ће се анализирати имаће у 
фокусу коришћење објекта и земљишта уз објекат: 
 

а) Задржавање непокретности у јавној својини 
 

Циљеви развоја: унапређење функционалности и вредности објекта за потребе јавног сектора 
Ограничења развоја: мали број функција локалног карактера које би могле да искористе пун потенцијал 
објекта; Неопходност израде специјализоване студије којом би се размотрило стављање објекта под 
пуну заштиту као споменика културе; Улагања у модернизацију објекта 
Развојни потенцијал: коришћење објекта као простора за одржавање уметничких и културних догађаја; 
микрорегионално повезивање и стварање заједничког функционалног простора за општине Рума, Инђија 
и Стара Пазова (простор источног Срема); повезивање функција са покрајинским и републичким 
органима (нпр.пољопривредна саветодавна служба, ветеринарске инспекције и сл.). 
 

б) Уступање дела непокретности (или непокретности у целини) у закуп  
 

Циљеви развоја: унапређење функционалности и вредности објекта уз остваривање оптималне добити  
Ограничења развоја: одређивање функција које би биле компатабилне са основном функцијом објекта и 
које би се могле дозволити у складу са степеном заштите споменика културе. Модернизација објекта 
представља значајан изазов; могуће је постизање договора са заинтересованим закупцима који би 
инвестирали у модернизацију објекта а за узврат би им се признали наведени трошкови као закупнина за 
одређени временски период. Након тога локалној самоуправи би остао модернизован објекат за даље 
располагање. 
Развојни потенцијал: објекат поседује могућност да буде активиран за потребе развоја локалне 
привреде (бизнис инкубатори, иновациони центри и сл.) који би могли бити подједнако помогнути како 
ресурсима локалне самоуправе тако и капацитетима зантересованих приватних субјеката. Од посебног 
значаја у овом моделу располагања је и могућност успостављања јавно-приватног-партнерства.  
 

в) Отуђење дела непокретности (или непокретности) у целини  
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Циљеви развоја: отуђење непокретности (или једног њеног дела) по реалним тржишним ценама за 
непокретности сличног карактера 
Ограничења развоја: сходно чињеници да се непокретност налази у јавној својини као и да јој је 
урбанистички дефинисана јавна намена, отуђење је условљено изменом урбанистичке намене (као 
површине у јавној функцији која има општи интерес за насеље). Такође, неопходно је доношење 
одговарајућих одлука органа јединице локалне самоуправе у Руми којом би се предметно отуђење могло 
законски спровести. Отуђење посебних делова објекта захтева и издвајање посебних делова објекта 
(етажирање) у складу са функционалним могућностима. 
Развојни потенцијал: сходно тренутном стању непокретности, као и малој потражњи непокретности 
сличног капацитета на нивоу насеља, креирање комерцијалних и пословно-административних садржаја 
локалног и микрорегионалног карактера има мали потенцијал за привлачење партнера из приватног 
сектора.  
 
Евалуација развојних модела располагања над непокретности 
 

Најзначајнији аспект непокретности која је разматрана представљена је њеном функцијом: јавна намена 
и јавне службе општег карактера. Предметна намена значајно утиче на формулисање потенцијалних 
модела располагања над непокретношћу, и сходно наведеном извршена је њихова евалуација: 
 

37. Евалуација развојних модела располагања непокретностима  
на катастарској парцели 361 КО Путинци 

Критеријуми 
Бр. 

бодова 

Модели располагања непокретностима 

Задржавање 
непокретности 
у јавној својини 

Уступање дела 
непокретности 

у закуп 

Уступање 
целокупне 

непокретности 
у закуп 

Отуђење дела 
непокретности 

Отуђење 
целокупне 

непокретности 

Оптерећење за капацитете јавне управе 

Не оптерећује 
капацитет управе 

3 3  3   

Незнатно 
оптерећује 
капацитет управе 

2  2    

Значајно 
оптерећује 
капацитет управе 

1    1 1 

Комплексност/оперативни ризик привођења намени 

Једноставна 
операција без 
значајних ризика 

3 3 3 3   

Умерено 
комплексна 
операција која 
носи средње 
оперативне 
ризике 

2      

Комплексна 
операција која 
носи значајне 
оперативне 
ризике 

1    1 1 

БРОЈ БОДОВА: 6 5 6 2 2 
 

У складу са основном наменом локације, пожељни модели располагања предметном непокретношћу су 
следећи: 

- задржавање непокретности у јавној својини - наставак коришћења за потребе рада 
друштвено-политичких организација; наведени модел располагања у целости се ослања на 
локалну самоуправу и њене финансијске, организационе и друге капацитете када је 
одржавање и модернизација непокретности у питању. Потенцијално је могуће повезивање са 
покрајинским и републичким органима и заједничко управљање / располагање непокретношћу 
у складу са заједничким потребама  

- уступање целокупне непокретности у закуп – иако је пожељан, наведени модел представља 
мање реалан сценарио сходно лошем материјалном стању непокретности на локацији. Са 
друге стране, улагање у предметни објекат те његово издавање у закуп (у складу са тренутном 
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наменом објекта – административно и канцеларијско пословање) не оправдава ниво средстава 
које је неопходно уложити и која ће се вратити у дугом временском року; пожељнији сценарио 
представља договор са потенцијалним закупцем који би извршио модернизацију непокретности 
у складу са његовим пословним потребама а за узврат добио одређени временски период 
непокретност на коришћење (у висини уложених за модернизацију непокретности);  

 

2.3. Закључна разматрања о развојним моделима  
       за управљање јавном имовином 
 
Јавна имовина коју је општина Рума кандидовала за анализу у овој студији представља део 
непокретности којима располаже локална самоуправа. Њена основна функција у неким случајевима је 
јасно профилисана (као у случају непокретности у Руми на катастарским парцелама 1970 и 1971) док је 
на неким она само плански (урбанистички) одређена (непокретности на парцелама 3880/3 и 3136 у КО 
Рума) и тренутно није афирмисана. У оба случаја непокретности се могу разматрати као потенцијал на 
бази кога се могу креирати додатне вредности за локалну самоуправу. 
 

Анализа модела располагања над непокретностима указала је на врло сличне карактеристике 
разматраних непокретности тј.сценарија њихове утилизације: 
 

38. Сумарни преглед пожељних модела располагања над анализираним непокретностима 

Непокретности Тип 

Модели располагања непокретностима 

Задржавање 
непокретности 
у јавној својини 

Уступање дела 
непокретности 

у закуп 

Уступање 
целокупне 

непокретности 
у закуп 

Отуђење дела 
непокретности 

Отуђење 
целокупне 

непокретности 

3880/3 КО Рума 
Грађевинско 
земљиште 

Х  Х  Х 

3136 КО Рума 
Грађевинско 
земљиште 

Х  Х  Х 

1970 и 1971  
КО Рума 

Објекат и 
земљиште уз 
објекат 

Х  Х  Х 

361 КО Путинци 
Објекат и 
земљиште уз 
објекат 

Х  Х   

 

Грађевинско земљиште (у складу са ширим портфолиом непокретности локалне самоуправе) се може 
разматрати као потенцијал и ресурс за неке будуће активности (задржавање непокретности у јавној 
својини) или као ресурс за генерисање прихода (али и расхода!) у садашњем периоду или непосредној 
будућности (уступање целокупне непокретности у закуп и отуђење целокупне непокретности). У оба 
случаја оптерећење административног апарата и ризици реализације предметних модела за локалну 
самоуправу су веома мали.  
 

Модeли располагања за објекте и припадајуће грађевинско земљиште које се налази уз њих, у 
зависности је од степена грађевинског квалитета (бонитета) предметних објеката и могућности њиховог 
коришћења, као и атрактивности локације (потенцијалне грађевинске парцеле) и њеног потенцијала за 
развој инвестиционих пројеката како од стране тренутних корисника тако и будућих. Сходно бонитету 
анализираних објеката, може се закључити да су неопходна значајна улагања у њихову модернизацију и 
ангажовање логистичких и организационих ресурса. У оба случаја оптерећење административног 
апарата и ризици реализације предметних модела за локалну самоуправу су умерени до веома мали.  
 

Желимо да истакнемо вредност модела уступања целокупне непокретности у закуп и могућност 
креирања јавно-приватног-партнерства у којем би се поделио ризик са партнерима из приватног сектора 
и брже реализовао комерцијални капацитет непокретности. 
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III Конкурентност јавне имовине 
 

3.1. Методолошки приступ 
 
Конкурентност непокретности се може окарактерисати као њена способност да у слободним и 
равноправним тржишним условима функционише у складу са својом основном наменом те одржава и 
потенцијално унапређује своју реалну вредност власнику. У складу са наведеним, свака анализирана 
непокретност биће представљена са аспекта конкурентних / комплементарних намена на локалном и 
регионалном нивоу. Како би се могао дефинисати план корака за унапређење конкурентности јавне 
имовине која се разматра у Студији, неопходно је указати на елементе конкурентности и њихову 
системску повезаност: 
 

39. Елементи конкурентности јавне имовине у општини Рума 

Локацијски 
елементи 

Урбанистичко-
грађевински 

елементи 

Функционални 
елементи 

Правно-
имовински 
елементи 

Положај у  
локалним 
оквирима 

Геодетски 
аспекти 
локације 

Брзина 
привођења 
планираној 

намени 

Терети, забележбе 
и други имовински 

проблеми 

Положај у  
регионалним 

оквирима 

Урбанистички 
аспект локације 

Компатабилност 
са 

функционалним 
окружењем 

Могућност  и 
брзина 

прометовања 

Положај у  
националним 

оквирима 

Припремање и 
опремање 
локације 

Приходи 
локалне 

самоуправе 
Положај у 

међународним 
оквирима 

Бонитет 
објеката 

 

Скала за бодовање:  
1 – неповољна вредност  
2 – умерено повољна вредност 
3 – повољна вредност 

 

Локацијски елементи (микро и макро), представљају елементе конкурентности којима се утврђује 
географски положај у односу на локалне, регионалне, националне и међународне центре и коридоре од 
значаја (производни, трговински центри, међународне саобрађајнице и коридори транспорта итд.), 
значајна тржишта итд. 
 

Урбанистичко-грађевински елементи конкурентности представљају скуп параметара којима се одређује 
припремљеност локације за реализацију инвестиционих пројеката (геодетска припремљеност, 
урбанистичка разрађеност, припремљен терен са неопходном инфраструктуром, објекти погодни за 
даљу експлоатацију (уколико постоје) итд). 
 

Функционални елементи конкурентности су од значаја приликом разматрања брзине остварења пуног 
пословног капацитета реализоване инвестиције као и њене синергије (или конфликта) са непосредним 
окружењем. Такође, остваривање прихода непокретности (или других нематеријалних вредности) у 
постојећем стању, представља веома важан аспект конкуретности. 
 

Правно-имовински елементи конкурентности представљају спремност непокретности за правни промет. 
Бројност терета уписаних на непокретности утичу на брзину и могућности њеног прометовања и обрнуто.  
 
Синергија наведених елемената креира финални израз конкуретности непокретности који се представља 
кроз њену тржишну цену која представља најважнији аспект којим се конкурентност непокретности може 
поредити и са другим одабраним непокретностима у јавној или приватној својини. 
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3.2. Анализа конкурентности 
 
3.2.1. Грађевинско земљиште на катастарској парцели број 3880/3, КО Рума 
 

Предметна непокретност у јавној својини налази се у западној радној зони Руме и на бази ситуационе 
анализе која је спроведена у претходном поглављу елементи конкурентности имају следеће вредности: 
 

40. Елементи конкурентности грађевинског земљишта  
на катастарској парцели број 3880/3 у КО Рума 

Локацијски 
елементи 

В
р

е
д

н
о

с
т
 

Урбанистичко-
грађевински 

елементи 

В
р

е
д

н
о

с
т
 

Функционални 
елементи 

В
р

е
д

н
о

с
т
 

Правно-
имовински 
елементи 

В
р

е
д

н
о

с
т
 

Положај у  
локалним 
оквирима 

2 
Геодетски 

аспекти локације 
1 

Брзина 
привођења 
планираној 

намени 

2 

Терети, 
забележбе и 

други 
имовински 
проблеми 

3 

Положај у  
регионалним 

оквирима 
3 

Урбанистички 
аспект локације 

2 

Компатабилност 
са 

функционалним 
окружењем 

3 

Могућност  и 
брзина 

прометовања 
3 

Положај у  
националним 

оквирима 
3 

Припремање и 
опремање 
локације 

1 
Приходи 
локалне 

самоуправе 
1 

Положај у 
међународним 

оквирима 
3 Бонитет објеката / 

Збир: 11 Збир: 4 Збир: 6 Збир: 6 

Укупан збир: 27 
 

Скала за бодовање:  
1 – неповољна вредност, 2 – умерено повољна вредност, 3 – повољна вредност 

 

Најважнији елементи конкурентности предметне непокретности везани су за изузетан положај општине 
Рума у ширем инвестиционом окружењу на територији Републике Србије и региона ЈИ Европе (Балкан). 
Друга група повољности везана је за имовинско-правне и функционалне елементе конкурентности, 
сходно планираној намени локације (радна зона), њеног окружења сличним објектима и наменама као и 
одсуства правно-имовинских проблема. Најмање повољни сегмент конкурентности локације везан је за 
њену операционализацију и привођење намени (неопходна геодетска и урбанистичка разрада као и 
изградња приступне инфраструктуре). Предметни трошкови најчешће су везани за конкретне 
инвеститоре и директне преговоре са њима али су и додатна предност оних локалних самоуправа које их 
имају решене и на тај начин их представљају потенцијалним инвеститорима. 
 
3.2.2. Грађевинско земљиште на катастарској парцели број 3136, КО Рума  
 

Грађевинско земљиште се налази у источном делу грађевинског подручја Руме и у широј цони центра 
насеља. У наставку наводимо преглед елемената конкурентности у складу са налазима ситуационе 
анализе: 

41. Елементи конкурентности грађевинског земљишта  
на катастарској парцели број 3136 у КО Рума 

Локацијски 
елементи 

В
р

е
д

н
о

с
т
 

Урбанистичко-
грађевински 

елементи 

В
р

е
д

н
о

с
т
 

Функционални 
елементи 

В
р

е
д

н
о

с
т
 

Правно-
имовински 
елементи 

В
р

е
д

н
о

с
т
 

Положај у  
локалним 
оквирима 

3 
Геодетски 

аспекти локације 
3 

Брзина 
привођења 
планираној 

2 
Терети, 

забележбе и 
други 

3 
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намени имовински 
проблеми 

Положај у  
регионалним 

оквирима 
2 

Урбанистички 
аспект локације 

2 

Компатабилност 
са 

функционалним 
окружењем 

3 

Могућност  и 
брзина 

прометовања 
1 

Положај у  
националним 

оквирима 
2 

Припремање и 
опремање 
локације 

2 
Приходи 
локалне 

самоуправе 
1 

Положај у 
међународним 

оквирима 
2 Бонитет објеката / 

Збир: 9 Збир: 7 Збир: 6 Збир: 4 

Укупан збир: 26 
 

Скала за бодовање:  
1 – неповољна вредност, 2 – умерено повољна вредност, 3 – повољна вредност 

 

Повољан положај Руме на регионалном нивоу утиче и на повољност конкретне локације у поређењу са 
другима сличног карактера у окружењу. Због свог положаја у ужем центру насеља које је 
инфраструктурно опремљено, операционализација локације је други повољан елемент конкурентности 
док су функционални елементи локације трећи елемент конкуретности. Најмање повољни елемент 
конкурентности јесу правно-имовински односи, због специфичне намене локације (образовање и 
васпитање – јавна намена) те специфичних корака отуђења (или издавања у закуп) непокретности које је 
неопходно предузети. 
 
3.2.3. Објекти и земљиште уз објекте на катастарским парцелама број 1970 и 1971, КО Рума  
 

Предметна непокретност налази се у централном делу Руме и користи се као седиште друштвено-
политичких организација док се унутрашњи део комплекса користи као гаражни и помоћни простор. 
Елементи конкуретности непокретности у складу са налазима ситуационе анализе су следећи: 
 

42. Елементи конкурентности објеката и земљишта уз објекте  
на катастарским парцелама број 1970 и 1971 у КО Рума 

Локацијски 
елементи 

В
р

е
д

н
о

с
т
 

Урбанистичко-
грађевински 

елементи 

В
р

е
д

н
о

с
т
 

Функционални 
елементи 

В
р

е
д

н
о

с
т
 

Правно-
имовински 
елементи 

В
р

е
д

н
о

с
т
 

Положај у  
локалним 
оквирима 

3 
Геодетски 

аспекти локације 
3 

Брзина 
привођења 
планираној 

намени 

2 

Терети, 
забележбе и 

други 
имовински 
проблеми 

3 

Положај у  
регионалним 

оквирима 
3 

Урбанистички 
аспект локације 

3 

Компатабилност 
са 

функционалним 
окружењем 

3 

Могућност  и 
брзина 

прометовања 
3 

Положај у  
националним 

оквирима 
2 

Припремање и 
опремање 
локације 

2 
Приходи 
локалне 

самоуправе 
1 

Положај у 
међународним 

оквирима 
2 Бонитет објеката 1 

Збир: 10 Збир: 9 Збир: 6 Збир: 6 

Укупан збир: 31 
 

Скала за бодовање:  
1 – неповољна вредност, 2 – умерено повољна вредност, 3 – повољна вредност 

 

Положај непокретности у ужем центру Руме и на значајној саобраћајници која повезује насеље са 
регионалним окружењем (траса Железничке улице) повољно утиче на вредност локацијских елемената. 
Друга група повољности везана је за урбанистичко-грађевинске елементе који (изузев бонитета објеката) 
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омогућавају квалитетну разраду локације и њено привођење намени. Мање повољне групе елемената 
конкурентности чине функционални и правно – имовински елементи сходно чињеници да су у питању 
објекти који се користи за јавне намене те да је брзина њиховог привођења намени у вези са брзином 
дислоцирања њихових тренутних корисника. 
 
3.2.4. Објекат и земљиште уз објекат на катастарској парцели број 361, КО Путинци 
 

Анализирана непокретност налази се у најужем центру насеља Путинци (општина Рума) и представља 
објекат јавне функције који има умерени значај у насељу. 
 

43. Елементи конкурентности објекта и земљишта уз објекат 
на катастарској парцели број 361 у КО Путинци 

Локацијски 
елементи 

В
р

е
д

н
о

с
т
 

Урбанистичко-
грађевински 

елементи 
В

р
е

д
н

о
с

т
 

Функционални 
елементи 

В
р

е
д

н
о

с
т
 

Правно-
имовински 
елементи 

В
р

е
д

н
о

с
т
 

Положај у  
локалним 
оквирима 

2 
Геодетски 

аспекти локације 
3 

Брзина 
привођења 
планираној 

намени 

2 

Терети, 
забележбе и 

други 
имовински 
проблеми 

3 

Положај у  
регионалним 

оквирима 
2 

Урбанистички 
аспект локације 

1 

Компатабилност 
са 

функционалним 
окружењем 

3 

Могућност  и 
брзина 

прометовања 
1 

Положај у  
националним 

оквирима 
1 

Припремање и 
опремање 
локације 

2 
Приходи 
локалне 

самоуправе 
1 

Положај у 
међународним 

оквирима 
0 Бонитет објеката 2 

Збир: 5 Збир: 8 Збир: 6 Збир: 4 

Укупан збир: 23 
 

Скала за бодовање:  
1 – неповољна вредност, 2 – умерено повољна вредност, 3 – повољна вредност 

 

Урбанистичко-грађевински елементи и функционални елементи конкурентности чине највреднији део 
конкурентског потенцијала локације пре свега због положаја у центру насеља са једне стране као и због 
положаја на значајној регионалној саобраћајнци на којој се објекат налази (државни пут IIA реда број 126 
(правац ка Инђији) и број 127 (правац ка Старој Пазови)) са друге. Локацијски елементи непокретности су 
слабијег квалитета у ширем регионалном и националном оквиру због периферног положаја у односу на 
кључне регионалне функционалне центре и коридоре, док наслабији елемент конкурентности чине 
правно-имовински елементи због јавне функције објекта и комплексности потенцијалног прометовања 
трећим странама. 
 

3.3. План конкурентности 
 
3.3.1. Упоредни приказ конкурентности анализираних непокретности  
 

Упоредна анализа елемената конкурентности за непокретности у јавној својини у општини Рума 
неопходна је како би се увидела њихова реална вредност за развојне иницијативе локалне самоуправе и 
дефинисали кораци њихове имплементације 
 

Унапређење конкурентности за сваку непокретност (план конкурентности) биће могуће утврдити када се 
одреде они елементи конкурентности које је неопходно унапредити и које је неопходно континуирано 
развијати.  
 

У складу са наведеним, у наставку наводимо упоредни преглед елемената конкурентности за 
анализиране непокретности у јавној својини општине Рума: 
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44. Упоредни приказ локацијских елемената конкурентности  

за анализиране непокретности у јавној свијини у општини Рума 
 

(А) Локацијски елементи 

Вредност  

3880/3 3136 
1970 
1971 

361 

Положај у локалним оквирима 2 3 3 2 

Положај у регионалним оквирима 3 2 3 2 

Положај у националним оквирима 3 2 2 1 

Положај у међународним оквирима 3 2 2 0 

Збир: 11 9 10 5 
 

 
Локацијски елементи конкурентности у зависности су од две категорије вредности: географски положај 
(локални, регионални, национални и међународни) и намена локације (урбанистички дефинисана). 
Локацијски параметри свих непокретности имају сличне вредности када је положај у локалним и 
регионалним оквирима у питању, међутим положај у националним и међународним оквирима у 
зависности је од урбанистичке намене и капацитета локације да буде интересантна заинтересованим 
партнерима. Због наведеног непокретност 3880/3 (грађевинско земљиште у западној радној зони Руме) 
има највећи број додељених бодова. Непокретности 1970 и 1971 (објекти и земљиште уз објекте) су 
други по додељеним вредностима, а њихов локацијски капацитет везан је локални и регионални положај 
и намену (урбанистичка централна зона насеља) у којој је могућа комерцијализација непокретности или 
припрема локације за неку другу намену веће вредности у складу са интересима локалне самоуправе. 
Грађевинско земљиште (3136) у централној зони Руме има такође висок потенцијал посебно у локалном 
контексту али није занемарива и регионална и национална димензија сходно специфичној намени 
(образовање и васпитање). Најмању вредност локацијских елемената конкурентности има непокретност 
у Путинцима (кат.парц.бр.361) која је постављена ексцентрично у односу на централни насељски трг и 
налази се ван општинског средишта (Руме). Међутим, иако непокретност има најмању вредност 
локацијских елемената конкурентности (у поређењу са другим анализираним непокретностима у овој 
Студији), у локалним и микрорегионалним оквирима објекат свакако поседује потенцијал за развој и 
може се сматрати условним за даљи развој и комерцијализацију. 
 

 
45. Упоредни приказ урбанистичко-грађевинских елемената конкурентности  

за анализиране непокретности у јавној свијини у општини Рума 
 

(Б) Урбанистичко-грађевински 
елементи 

Вредност  

3880/3 3136 
1970 
1971 

361 

Геодетски аспекти локације 1 3 3 3 

Урбанистички аспект локације 2 2 3 1 

Припремање и опремање локације 1 2 2 2 

Бонитет објеката / / 1 2 

Збир: 4 7 9 8 
 

 
Урбанистичко грађевински елементи конкурентности представљају најважније оперативне елементе 
када је реализација инвестиција у питању јер су везани како за претходне услове (геодетско-
урбанистички капацитет локације) тако и конкретну изградњу и експлоатацију непокретности 
(инфраструктура). У складу са наведеним параметрима, највећу вредност урбанистичко-грађевинских 
елемената поседује непокретност на катастарским парцелама 1970 и 1971 у Руми сходно чињеници да 
се налазе у најужој централној зони са могућностима за развој различитих фунција постојећег објекта 
или припрему локације за реализацију неких других пројеката за које би локална самоуправа имала 
интерес. Остале локације имају незнатно нижу вредност урбанистичко-грађевинских елемената сходно 
већим захтевима за привођење намени, изузев непокретности на кат.парц.бр.3880/3 која има највеће 
захтеве из ове групе елемената конкурентности сходно значајним улагањима пре свега у 
инфраструктурно опремање. 
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46. Упоредни приказ функционалних елемената конкурентности  
за анализиране непокретности у јавној свијини у општини Рума 

(В) Функционални елементи 

Вредност  

3880/3 3136 
1970 
1971 

361 

Брзина привођења планираној намени 2 2 2 2 

Компатабилност са функционалним окружењем 3 3 3 3 

Приходи локалне самоуправе 1 1 1 1 

Збир: 6 6 6 6 
 

Функционални елементи конкуретности представљају веома значајан аспект конкуретности сходно 
чињеници да се на основу њих може одредити комерцијални потенцијал у 
локалним/регионалним/националним или међународним оквирима. Имајући у виду друге аспекте 
конкуретности које смо разматрали, функционални капацитет анализираних непокретности може се 
разматрати највише у локалном и регионалном окружењу. Сходно уједначеним аспектима 
функционалних елемената који су разматрани, може се констатовати да су све непокретности умерено 
повољних карактеристика за брзо привођење намени, да имају значајну компатабилност са 
функционалним окружењем али и да не креирају приходе локалној самоуправи, што представља и 
највећи изазов за њихове будуће развојне кораке. 
 

47. Упоредни приказ правно-имовинских елемената конкурентности  
за анализиране непокретности у јавној свијини у општини Рума 

(Г) Правно-имовински елементи 

Вредност  

3880/3 3136 
1970 
1971 

361 

Терети, забележбе и други имовински проблеми 3 3 3 3 

Могућност  и брзина прометовања 3 1 3 1 

Збир: 6 4 6 4 
 

Правно-имовински елементи конкуретности представљају најзначајније елементе са аспекта стављања 
непокретности у правни промет. Све анализиране непокретности су у повољном положају сходно 
чињеници да на њима нема уписаних терета, док су забележбе (поднете од стране надлежног органа 
локалне самоуправе) уписане само на непокретностима на кат.парц.бр. 1970 и 1971. Са друге стране 
могућност и брзина прометовања су значајно различити посебно за непокретности на кат.парц.бр. 3136 у 
КО Рума и непокретности на кат.парц.бр.361 у КО Путинци сходно чињеници да су у питању површине 
намењене за јавне намене и јавне функције, те је сходно наведеном, процес промене намене и 
стављања у правни промет комплекснији и захтева додатне администартивне кораке и последично више 
времена. 
 

Имајући у виду све анализиране елементе конкурентности за предметне непокретности може се 
констатовати следеће:  

- Локацијски елементи конкурентности су у високој зависности од намене непокретности 
- Урбанистичко-грађевински елементи значајно утичу на брзину привођења локација намени 
- Функционални елементи имају велики значај за комерцијализацију непокретности 
- Правно-имовински елементи одређују брзину стављања непокретности у правни промет 

 

Вредновањем наведених елемената конкурентности, може се закључити да је непокретност која има 
највећи степен конкуретности у поређењу са осталима које су анализиране, непокретности на кат.парц. 
1970 и 1971 у КО Рума, затим следе непокретности на кат.парц.бр:3880/3 и 3136 у КО Рума а 
непокретност која има најмањи степен конкурентности јесте непокретност на кат.парц.бр: 361 у КО 
Путинци. 

48. Упоредни приказ вредновања конкурентности  
за анализиране непокретности у јавној свијини у општини Рума 

Конкурентност 
непокретности 

(А+Б+В+Г) 

Вредност  

3880/3 3136 
1970 
1971 

361 

Збир: 27 26 31 23 
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3.3.2. Конкурентност анализираних непокретности у непосредном окружењу  
 

Непокретности у јавној својини и њихово ангажовање за различите инвестиционе пројекте у зависности 
су, како од спољних фактора (интересовања инвеститора и њихових преференција) тако и од бројности 
сличних локација у непосредном окружењу које им представљају конкуренцију. У наставку ћемо 
анализирати компететивност предметних локација у непосредном окружењу без обзира на облик својине 
у којем се компететивне локације налазе: 
 
Грађевинско земљиште на катастарској парцели број 3880/3, КО Рума 
 

Сходно чињеници да се непокретност на катастарској парцели број 3880/3 у КО Рума налази у Западној 
радној зони Руме, те да Рума има више различитих радних зона како на нивоу насеља, тако и ван 
насеља (грађевинска подручја ван насељених места) те у другим насељеним местима општине, бројност 
локација сличне намене је велика и може се констатовати да (у складу са инфраструктурним 
карактеристикама локације) постоје повољније зоне за улагање које се у краћем периоду могу привести 
намени посебно у радној зони око Румске петље и зонама око Индустријске улице која окружује 
грађевинско подручје Руме на западном, јужном и источном ободу. 
 

49. Приказ радних зона у грађевинском подручју Руме (плави полигони) 

 
Извор: Генерални план Руме (Сл.лист општина Срема бр.35/08, 13/15) 

 
Грађевинско земљиште на катастарској парцели број 3136, КО Рума 
 

Специфичност предметног грађевинског земљишта у односу на друге намене у непосредном окружењу 
јесте у урбанистичкој намени (образовање и васпитање). У грађевинском подручју Руме постоје (поред 
блока 1-1-4 у којем се предметно грађевинско земљиште налази) и локације исте намене у следећим 
блоковима (или деловима блокова): 1-1-3, 3-12-2, 3-4-15, 4-2-3, 3-5-7, 3-5-14, 2-3-5. Из наведеног се може 
увидети да постоје алтернативне локације (од којих су неке реализоване) на којима је могуће развијати 
планиране намене. Значајна могућност на основу које предметна локација може имати компаративну 



  
 
 

ЕУ ЗА РАЗВОЈ НАШЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

                                                                                                                                Општина Стара Пазова 
Светосавска 11, Стара Пазова 

022/310044 
exchange5@starapazova.eu      

С
тр

ан
а 

  4
0
 

предност у односу на друге, је могућност потенцијалне промене намене и изградње садржаја 
(комплементарних зони централних садржаја) који имају већи значај за локални економски развој. 

50. Приказ локације намењених образовању и васпитању у грађевинском подручју Руме (плави 
полигони) у односу на положај разматране локације (светло плави круг) 

 
Извор: Генерални план Руме (Сл.лист општина Срема бр.35/08, 13/15) 

 
Објекти и земљиште уз објекте на катастарским парцелама број 1970 и 1971, КО Рума  
 

Зона централних функција (у којима се налазе непокртености на катастарским парцелама бр.1970 и 1971 
у КО Рума) представља највреднију урбанистичку, функционалну и социјално-економску зону града. У 
њој су смештене све виталне градске функције и сходно наведеном вредност локација у наведеној зони 
града јесте највећа.  
 

Анализа локација и објеката сличних функција у непосредном окружењу указала је на следеће: 
 

А) Зграда ''Агроруме'' – бивша зграда старе општине – магистрат подигнута 1838. године (ул.Железничка 
бр.12 и 14); објекат ужива статус претходне заштите споменика културе, налази се у блоку 4-2-3 
непосредно поред блока у којем се налазе непокретности на парцелама 1970 и 1971 и због наведеног је 
ближи центру насеља за око 100м. Непокретност (парцела са објектима) се налази у приватној својини и 
укупне је површине 1544м² са могућношћу ширења на парцеле 984/1 (1569 м²). 
 

51. Зграда Магистрата у Руми 
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Извор:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Wiki_Expedition_Serbia_01_128%2C_Ruma.jpg 

 

Б) Непокретности на парцелама 981, 982 и 983 у КО Рума (Железничка ул. бр. 20, 18 и 16); 
Непокретности на парцелама 981 и 983 налазе се у власништву добровољног ватрогасног друштва док 
је парцела 982 у приватном псоеду. Обједињавањем три непокретности добила би се укупна површина 
од око 2325 м². 

 

52. Положај непокретности на парцелама 981, 982 и 983 у КО Рума 

 
Извор: https://a3.geosrbija.rs/ 

 

Потенцијал анализираних локација (у поређењу са локацијом на парцелама 1970 и 1971) налази се у 
могућности развоја комерцијалних и других услужних или сервисних намена. Кључна поставка за њихово 
активирање су решени имовински односи, што је у случају непокретности 1970 и 1971 већ решено, чиме 
се предметна локација истиче као повољнија за реализацију различитих инвестиционих подухвата. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Wiki_Expedition_Serbia_01_128%2C_Ruma.jpg
https://a3.geosrbija.rs/
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Објекат и земљиште уз објекат на катастарској парцели број 361, КО Путинци 
 

Непокретност на парцели 361 у КО Путинци налази се у зони централних делатности насеља и удаљена 
је 150м од центра насеља. У Путинцима се не налази већи објеката сличних габарита и намене, те је 
потенцијалну конкуренцију чине локације са објектима друге намене (претежно становања) у зони 
централних садржаја као и објекти намењени администрацији, пословању или другим сервисним 
активностима. У складу са наведеним, локације које се могу сматрати конкурентским су: 
 

- Кат.парц.бр.1023, приватно власништво, површина 1285м², становање 
- Кат.парц.бр.1, јавна својина општине Рума, корисник МЗ Путинци, површина 1873 м², зграда 

пословних услуга; тренутно се налази у закупу од стране једног трговинског ланца 
- Кат.парц.бр 14, јавна својина Р.Србије, власник Новоградња АД Рума у стечају, површина 1431 

м²; објекти пословних делатности 
 

Анализиране локације имају веће квадратуре парцела и постојећих објеката на њима те су у складу са 
наведеним и погодније за просторно захтевније делатности. Парцела бр.14 оптерећена је имовинским 
проблемима док остале локације немају терета. Са друге стране, потражња за већим објектима и 
припадајућим грађевинским земљиштем у Путинцима није велика, те је предност непокретности на 
кат.парц.361 у КО Путинци у њеној мањој квадратури и последично мањим трошковима привођењу 
намени и одржавању, поред већ споменуте близине насељском центру. 
 
 

53. Приказ конкурентских локација за непокретност број 361 (плави полигон) 
на парцелама бр. 1, 14 и 1023 (зелени полигони) у централној зони Путинаца 

 
Извор: https://a3.geosrbija.rs/ 

 
3.3.3. Унапређење конкурентности анализиране јавне имовине  
          као део локалног економског развоја  
 

Општина Рума представља једну од значајнијих инвестиционих локација у Републици Србији. Положај 
општине на европском коридору 10 (друмски и железнички правци) као и близина Европске Уније 
(граница са Републиком Хрватском) представљају повољне околности за реализацију како гринфилд 
тако и браунфилд инвестиција. 
Анализирана јавна имовина општине Рума, не представља капиталну вредност која би својим 
привођењем намени могла драматично да унапреди инвестициони амбијент и генерални локални 
економски развој. Међутим, њено привођење намени креирало би позитивне економске утицаје што је 
свакако од значаја за локални развој и ново запошљавање. 
Конкурентност предметне јавне имовине разматрана је у претходним одељцима и сумарно се може 
закључити да све локације поседују одређени квалитет којим се могу привући потенцијални партнери 
али је свакако могуће и додатно унапредити њихову конкурентност како би се појачао њихов позитиван 

https://a3.geosrbija.rs/
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потенцијал и могућности за привођење намени. У складу са наведеним, активности којима би се 
унапредила конкуретност предметне јавне имовине су следеће: 
 

54. Предлог активности за унапређење конкурентности анализиране јавне имовине  
у општини Рума 

Активности за подизање конкурентности  

Непокретности 

3880/3  
КО Рума 

3136  
КО Рума 

1970 и 1971 
КО Рума 

361  
КО Путинци 

Урбанистичка разрада локације (ПДР или УП)* Х Х   

Инфраструктурно опремање локације Х    

Санација / реконструкција или рушење објеката у складу са 
планиранм наменом или компатабилним наменама 

  Х Х 

Креирање и разрада инвестиционих пројеката или модела 
сарадње (бизнис модели) који би се понудили 
заинтересованим партнерима из приватног, јавног или 
цивилног сектора  

Х Х Х Х 

Израда промотивних материјала (штампани и дигитални 
медији) 

Х Х Х Х 

Континуирана промотивна кампања Х Х Х Х 

*ПДР – план детаљне регулације; УП – Урбанистички пројекат 
 

Из приказаних активности може се закључити да постоје две групе активности: активности везане за 
унапређење капацитета и функционисања непокретности и активности везане за промовисање и 
тражење заинтресованих партнера за сарадњу. Обе групе активности су од значаја за успешно 
привођење локација намени и није могућа реализација једне групе активности без реализације друге.  
Такође, једна од значајнијих активности на подизању конкурентности јавне имовине јесте и креирање 
оптималних бизнис модела за сарадњу који би се понудили потенцијалним партнерима. Сходно 
чињеници да ће детаљна разрада бизнис модела за предметну јавну имовину (њихово међусобно 
поређење и дефинисање оних који су оптимални) бити у посебном поглављу (Пословни модели за 
реализацију инвестиција), на овом месту их нећемо детаљније елаборирати. 
 
 

IV Инвестициони план  
 

4.1. Методолошки приступ 
 

Имајући у виду да степен инвестиција које би биле улагане у непокретност зависе од одабраног модела 
управљања, у наставку ћемо приказати методолошка објашњења за поступке који су коришћени 
приликом анализе потенцијалних улагања у непокретности: 
 

Врсте улагања 
Анализа непокретности са аспекта неопходних улагања указала је да се она могу поделити (у зависности 
да ли је у питању грађевинско земљиште или објекат) на три главне категорије: 
 

1. Улагања у непокретност (укључујући израду пројектно-техничке документације): 
a. Функционалнио и естетско унапређење (санација, реконструкција и сл.)  
b. Обнављање мобилијара и опреме 

 

2. Улагање у инфраструктуру 
a. Техничко одржавање и сервис постојеће инфраструктуре  
b. Инвестиције у нове инфраструктурне капацитете (прикључци) 

 

3. Улагање у развој основних функција 
a. Улагање у кадрове 
b. Израда развојних пословних модела  
c. Развој синергија са комплементарним привредним субјектима (локалним и 

регионалним) 
 

Обим улагања 
У складу са процењеном тржишном вредношћу непокретности обим улагања је као категорија подељен 
на три ранга: 

- Мања улагања (до 100.000 еур) 
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- Средњи ниво улагања (100.000 - 300.000 еур)  
- Значајна улагања (већа од 300.000 еур)  

 

Динамика улагања 
Тренутно стање анализираних непокретности, пратеће инфраструктуре, њиховог комерцијалног 
капацитета на тржишту, као и тренутни управљачки капацитет локалне самоуправе, захтевају различиту 
динамику улагања и имају различит степен ургентности. Улагања су се у складу са наведеним за 
потребе анализе поделила на следеће категорије: 

- Једнократна (повремена) 
- Континуирана (сервисна) – сваке године  
- Средњорочна (инвестиционо одржавање) – у периоду од три до пет година 
- Дугорочна (стратешка улагања) – у периоду од пет до седам година 

 

Капитална улагања 
Капитална улагања се односе на финансијска средства која би локална самоуправа користила за 
куповину основних средстава (земљиште, објекти, опремање инфраструктуром итд.). У основи 
капиталних улагања налазе се три групе разлога: 

 Стицање додатних могућности за експанзију, привлачење партнерског или инвеститорског 
капитала, унапређење функционалних перформанси  

 Унапређење постојећих технолошких решења како би се повећала оптималност коришћења 
непокретности и смањили текући расходи функционисања 

 Супституција амортизованих основних средстава (опрема, инфраструктура, итд). 
 

 
55. Вредновање модела располагања над непокретностима 

у односу на интензитет финансијског улагања 

Критеријуми 
Бр. 

бодова 

Модели располагања јавном имовином 

Задржавање 
непокретности 
у јавној својини 

Уступање 
дела 

непокретности 
у закуп 

Уступање 
целокупне 

непокретности 
у закуп 

Отуђење дела 
непокретности 

Отуђење 
целокупне 

непокретности 

Финансијско оптерећење за капацитете јавне управе 

Не оптерећује 
капацитете 
управе 

3      

Незнатно 
оптерећује 
капацитете 
управе 

2      

Значајно 
оптерећује 
капацитете 
управе 

1      

Укупно:      

 
Формулисање акционог плана са пројекцијом јавних трошкова 
 

Акциони план представља списак активности неопходних за достизање постављених циљева. Акциони 
план представља серију корака који се морају предузети како би се активности реализовале у складу са 
планираним ресурсима. 
 

Имајући у виду препознате моделе располагања за непокретности у јавној својини, за сваку 
непокретност биће дефинисана динамика њиховог оптималног привођења намени у оперативном 
периоду од 5 година. Сматрамо да је у наведеном периоду могуће предметне кораке реализовати и 
капитализовати вредност за локалну заједницу. Такође, у складу са акционим планом и биће наведена и 
пројекција јавних трошкова. Пројекција трошкова урађена је интерполацијом трошкова улагања за 
истородна улагања која су била доступна приликом анализе улагања у непокретности и инфраструктуру 
током 2019. и 2020. године у Републици Србији и локалној самоуправи. 
 
 

4.2. Пројекција инвестиција и предлог акционих планова 
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4.2.1. Грађевинско земљиште на катастарској парцели број 3880/3, КО Рума 
 

У складу са налазима ситуационе анализе за предметно грађевинско земљиште, може се констатовати 
следеће: 
 

56. Опис улагања у грађевинско земљиште на кат.парц.бр.3880/3, КО Рума 

Врста улагања Опис улагања 
Обим улагања 

(ЕУР) 
Динамика улагања 

Капитално 
улагање 

Улагање у 
инфраструктуру 

Изградња приступне 
саобраћајнице и 
примарних водова за 
воду, ел.енергију, гас 
и канализацију 

100.000 - 300.000 једнократно Да 

Улагање у развој 
основних функција 

Разрада 
инвестиционих 
пројеката за 
потенцијалне 
инвеститоре 

до 100.000 средњорочно Не 

 

Сходно чињеници да је у питању грађевинско земљиште за које је неопходно реализовати већи обим 
улагања у јавну инфраструктуру (чије трошкове најчешће сноси локална самоуправа) у наставку 
наводимо сумарни приказ финансијског оптерећења у складу са анализираним моделима располагања 
над непокретношћу. Напомињемо да је могуће и опремање предметног грађевинског земљишта 
средствима приватних партнера уз договор око компензације такси за комунално опремање или других 
трошкова које би заинтресовани партнер имао ка локалној самоуправи. У овом случају оцењен ће бити 
модел где локална самоуправа самостално реализује предметне инвестиције: 
 

57. Вредновање модела располагања грађевинским земљиштем на кат.парц.бр.3880/3 у КО Рума у 
односу на интензитет финансијског улагања 

Критеријуми 
Бр. 

бодова 

Модели располагања јавном имовином 

Задржавање 
непокретности 
у јавној својини 

Уступање 
дела 

непокретности 
у закуп 

Уступање 
целокупне 

непокретности 
у закуп 

Отуђење дела 
непокретности 

Отуђење 
целокупне 

непокретности 

Финансијско оптерећење за капацитете јавне управе 

Не оптерећује 
капацитете 
управе 

3      

Незнатно 
оптерећује 
капацитете 
управе 

2 2 2 2 2 2 

Значајно 
оптерећује 
капацитете 
управе 

1      

Укупно: 2 2 2 2 2 
 

Акциони план за привођење предметног грађевинског земљишта намени разрађен је за три модела 
располагања који су кроз ситуациону анализу оцењени као оптимални за интересе локалне самоуправе. 
Наведени модели су: задржавање непокретности у јавној својини, уступање целокупне непокретности у 
закуп и продаја непокретности у виђеном стању. У основи акционог плана примарни елемент (капитално 
улагање) јесте улагање у припремање и инфраструктурно опремање земљишта, док су остали елементи 
значајно мањег финансијског интензитета са једне стране и у могућности су да буду делегирани другим 
потенцијалним партнерима у реализацији инвестиционих пројеката на предметној локацији. 
 

58. Акциони план за грађевинско земљиште на кат.парц.бр.3880/3 у КО Рума  
са пројекцијом јавних трошкова за модел ''задржавање непокретности у јавној својини'' 

Активност 
Година реализације Пројекција 

трошкова 
(ЕУР) 

1 2 3 4 5 

Формулисање инвестиционог пројекта од Х     1.000 
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интереса за локалну самоуправу због којег се 
земљиште приводи намени  

Регулисање имовинско правних односа за 
потребе изградње јавне инфраструктуре* 

Х Х    35.000 

Израда пројектно-техничке документације за 
изградњу инфраструктуре (саобраћајница, 
ел.енергија, водовод, канализација 
(атмосферска и фекална), гасовод, 
телекомуникациона инфраструктура) 

 Х Х   10.000 

Изградња инфраструктуре (саобраћајница, 
ел.енергија, водовод, канализација 
(атмосферска и фекална), гасовод, 
телекомуникациона инфраструктура)** 

  Х Х Х 192.500 

Укупно: 238.500 

* парцеле 3883/41 и 3883/37 у КО Рума (у непосредном окружењу предметног грађевинског земљишта) су планиране 
за реализацију јавне саобраћајнице али су уговором о отуђењу непокретности у јавној својини без надокнаде број 
1238-2018 од 27.12.2018. године отуђене из јавне својине 
**пројекције извршене на основу доступних интернет извора и сумарне калкулације која износи 550 ЕУР по дужном 
метру инфраструктурног опремања; укупна дужина извођења износи 350м трасом планиране саобраћајнице на 
парцелама 3883/41, 3880/2 и 3883/37 
 

Модел располагања предметним грађевинским земљиштем у којем се даје у целости у закуп има две 
варијације (претходно опремање грађевинског земљишта и његово давање у закуп и издавање у закуп 
неопремљеног грађевинског земљишта уз могућност да закупац инвестира у инфраструктурно 
опремање). У оба случаја износ инфраструктурног опремања је константа и ствар је преговора која 
страна ће га и под којим условима преузети. Сходно наведеном, акциони план за овај модел 
располагања је надградња претходног акционог плана: 
 

59. Акциони план за грађевинско земљиште на кат.парц.бр.3880/3 у КО Рума  
са пројекцијом јавних трошкова за модел ''уступање целокупне непокретности у закуп'' 

Активност 
Година реализације Пројекција 

трошкова 
(ЕУР) 

1 2 3 4 5 

Израда елабората о могућностима уступања 
непокретности у закуп  

Х     1.000 

Објављивање јавног позива за проналажење 
најповољнијег закупца 

Х Х    1.000 

Уговарање односа са одабраним закупцем 
(обим улагања, врсте делатности, ингеренције 
и располагање јавном имовином и сл.) 

Х Х    10.000 

Регулисање имовинско правних односа за 
потребе изградње јавне инфраструктуре* 

 Х    35.000 

Израда пројектно-техничке документације за 
изградњу инфраструктуре (саобраћајница, 
ел.енергија, водовод, канализација 
(атмосферска и фекална), гасовод, 
телекомуникациона инфраструктура) 

 Х Х   10.000 

Изградња инфраструктуре (саобраћајница, 
ел.енергија, водовод, канализација 
(атмосферска и фекална), гасовод, 
телекомуникациона инфраструктура) 

  Х Х Х 192.500 

Укупно: 249.500 
 

Отуђење предметног грађевинског земљишта (као и уступање у закуп) такође има две варијације у 
односу на моменат инфраструктурног опремања (пре или након отуђења) као и у односу на чињеницу да 
ли опремање реализује локална самоуправа или приватни партнер. Изградња инфраструктуре (њено 
финансирање) може бити предмет преговора између локалне самоуправе и заинтересованих партнера 
при чему би се одређени трошкови поделили или компензовали на неки други начин који би био у 
интересу обе стране. 
 

60. Акциони план за грађевинско земљиште на кат.парц.бр.3880/3 у КО Рума  
са пројекцијом јавних трошкова за модел ''отуђење целокупне непокретности'' 

Активност Година реализације Пројекција 
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1 2 3 4 5 
трошкова 

(ЕУР) 

Процена тржишне вредности непокретности од 
стране надлежног пореског органа   

Х     1.000 

Објављивање јавног позива за проналажење 
најповољнијег купца 

Х Х    1.000 

Уговарање односа са одабраним купцем (обим 
улагања, врсте делатности, ингеренције и 
располагање јавном имовином и сл.) 

Х Х    10.000 

Регулисање имовинско правних односа за 
потребе изградње јавне инфраструктуре* 

 Х    35.000 

Израда пројектно-техничке документације за 
изградњу инфраструктуре (саобраћајница, 
ел.енергија, водовод, канализација 
(атмосферска и фекална), гасовод, 
телекомуникациона инфраструктура) 

 Х Х   10.000 

Изградња инфраструктуре (саобраћајница, 
ел.енергија, водовод, канализација 
(атмосферска и фекална), гасовод, 
телекомуникациона инфраструктура) 

  Х Х Х 192.500 

Укупно: 249.500 
 

Поређење представљених акционих планова, њихове динамике као и процене инвестиција у привођење 
намени, указује да је са аспекта локалне самоуправе кључно питање финансирања опремања наведеног 
грађевинског земљишта (последично и ширег дела западне радне зоне у овом урбанистичком блоку). 
Располагање предметном непокретношћу (задржавање, закуп или отуђење) је у другом плану сходно 
мањој површини непокретности (0,9 Ха) као и уједначеним трошковима активирања предметног 
земљишта у којима модел задржавања у јавној својини има благу предност у односу на друга два 
модела. 
 

4.2.2. Грађевинско земљиште на катастарској парцели број 3136, КО Рума 
 

Непокретност на катастарској парцели 3136 налази се у централној зони Руме и у складу са налазима 
ситуационе анализе констатујемо следеће: 

 

61. Опис улагања у грађевинско земљиште на кат.парц.бр.3136, КО Рума 

Врста улагања Опис улагања 
Обим улагања 

(ЕУР) 
Динамика улагања 

Капитално 
улагање 

Улагање у 
инфраструктуру 

Изградња 
приступне 
саобраћајнице 
(улаз) и 
инфраструктурних 
прикључака на 
комуналну 
инфраструктуру  

до 100.000 једнократно Да 

Улагање у развој 
основних функција 

Разрада 
пословних модела 
и потенцијалних 
синергија са 
комплементарним 
партнерима из 
сегмента 
планиране намене 

до 100.000 средњорочно Не 

 

Предметно грађевинско земљиште налази се у централном делу Руме и у потпуности је окружено 
стамбеним блоковима и комерцијално-административним садржајима у којима је инфраструктурна 
опремљеност потпуна. Улагање у непокретност је могуће у домену изградње инфраструктурних 
прикључака у складу са планираном наменом (образовање и васпитање) и прописаним урбанистичким 
параметрима. Предметно опремање грађевинског земљишта може бити реализовано и средствима 
приватних партнера уз договор око компензације такси за комунално опремање или других трошкова које 
би заинтресовани партнер имао ка локалној самоуправи.  
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62. Вредновање модела располагања грађевинским земљиштем на кат.парц.бр.3136 у КО Рума у 
односу на интензитет финансијског улагања 

Критеријуми 
Бр. 

бодова 

Модели располагања јавном имовином 

Задржавање 
непокретности 
у јавној својини 

Уступање 
дела 

непокретности 
у закуп 

Уступање 
целокупне 

непокретности 
у закуп 

Отуђење дела 
непокретности 

Отуђење 
целокупне 

непокретности 

Финансијско оптерећење за капацитете јавне управе 

Не оптерећује 
капацитете 
управе 

3 3 3 3 3 3 

Незнатно 
оптерећује 
капацитете 
управе 

2      

Значајно 
оптерећује 
капацитете 
управе 

1      

Укупно: 3 3 3 3 3 
 

У складу са чињеницом да је у питању квалитетно грађевинско земљиште (са минималним трошковима 
привођења намени) степен финансијског оптерећења за локалну самоуправу је низак без обзира на 
модел располагања јавном имовином који се одабере. 
 

Акциони план за привођење локације намени разрађен је за три перспективна модела располагања 
непокретношћу: задржавање непокретности у јавној својини, уступање непокретности у закуп и продаја 
непокретности. Сходно релативно малим улагањима у припремање и опремање локације, фокус 
активности и трошкова  треба да буде померен на тражење адекватних модела финансирања 
привођења локације намени и потенцијалних партнерстава са приватним, јавним и партнерима из 
цивилног сектора. 
 

63. Акциони план за грађевинско земљиште на кат.парц.бр.3136 у КО Рума  
са пројекцијом јавних трошкова за модел ''задржавање непокретности у јавној својини'' 

Активност 
Година реализације Пројекција 

трошкова 
(ЕУР) 

1 2 3 4 5 

Формулисање инвестиционог пројекта од 
интереса за локалну самоуправу због којег се 
земљиште приводи намени  

Х     1.000 

Регулисање имовинско правних односа за 
потребе изградње јавне инфраструктуре на 
парцели 3131 КО Рума* 

Х Х    1.000 

Израда урбанистичког пројекта за локацију      5.000 

Израда пројектно-техничке документације за 
изградњу инфраструктурних прикључака на 
комуналну инфраструктуру 

 Х Х   5.000 

Изградња прикључака комуналне 
инфраструктуре (саобраћајница, ел.енергија, 
водовод, канализација (атмосферска и 
фекална), гасовод, телекомуникациона 
инфраструктура)) 

  Х Х Х 70.000 

Укупно: 82.000 

* Парцела 3131 КО Рума налази се у власништву Р.Србије са уписаним правом коришћења АД ''Венац'' 
 

Уступање непокретности у закуп повлачи за собом и питање конкретне намене за које би се локација 
определила сходно њеној планираној намени (образовање и васпитање) са једне стране и урбаним 
окружењем са друге (становање, пословање, администрација). Посебно интересантна локација може 
бити за закуп тренутним корисницима парцела у окружењу који се баве трговином грађевинским 
материјалом и трговином на мало 
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64. Однос локације на кат.парц.бр.3136 у КО Рума са парцелама на којима се обавља трговина на 
мало (кат.парц.бр.3138/2 – излаз на Иришку улицу, зелени полигон) и трговина грађевинским 
материјалима (кат.парц.бр.3139 – излаз на Главну улицу, плави полигон) 

 
Извор: https://a3.geosrbija.rs/ 

Сходно атрактивности локације предметног грађевинског земљишта, уступање непокретности у закуп 
мора бити у функцији афирмације зоне централних функција града са једне стране, а са друге мора 
обезбедити очување (и потенцијално унапређење) квалитета локације (без одлагања опасних материја 
или извођења неадекватних грађевинских интервенција). Такође, закуп непокретности може 
подразумевати потребу изградње инфраструктурних прикључака за обављање делатности која је у 
основи закупа а такође и не мора. Сходно пројекцији неопходних улагања у изградњу прикључака 
комуналне инфраструктуре, сматрамо да је модел уступања у закуп без предметне изградње 
оптималнији и у том случају су прве три активности акционог плана оне које је неопходно реализовати. У 
случају пуног инфраструктурног опремања за потребе закупа, акциони план би био следећи: 
 

65. Акциони план за грађевинско земљиште на кат.парц.бр.3136 у КО Рума  
са пројекцијом јавних трошкова за модел ''уступање целокупне непокретности у закуп'' 

Активност 
Година реализације Пројекција 

трошкова 
(ЕУР) 

1 2 3 4 5 

Израда елабората о могућностима уступања 
непокретности у закуп  

Х     1.000 

Објављивање јавног позива за проналажење 
најповољнијег закупца 

Х Х    1.000 

Уговарање односа са одабраним закупцем 
(обим улагања, врсте делатности, ингеренције 
и располагање јавном имовином и сл.) 

Х Х    10.000 

Регулисање имовинско правних односа за 
потребе изградње јавне инфраструктуре* 

 Х    35.000 

Израда пројектно-техничке документације за 
изградњу инфраструктуре (саобраћајница, 
водовод, канализација (атмосферска и 
фекална), гасовод, телекомуникациона 
инфраструктура) 

 Х Х   5.000 

Изградња инфраструктуре (саобраћајница, 
водовод, канализација (атмосферска и 
фекална), гасовод, телекомуникациона 
инфраструктура) 

  Х Х Х 70.000 

Укупно: 122.000 

* Парцела 3131 КО Рума налази се у власништву Р.Србије са уписаним правом коришћења АД ''Венац'' 

https://a3.geosrbija.rs/
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Отуђење предметног грађевинског земљишта (као и уступање у закуп) такође има две варијације у 
односу на моменат инфраструктурног опремања (пре или након отуђења) као и у односу на чињеницу да 
ли опремање реализује локална самоуправа или приватни партнер. Изградња инфраструктуре (њено 
финансирање) може бити предмет преговора између локалне самоуправе и заинтересованих партнера 
при чему би се одређени трошкови поделили или компензовали на неки други начин који би био у 
интересу обе стране. Са аспекта интереса локалне самоуправе пожељнији сценарио подразумева 
продају непокретности у виђеном стању (прве три активности акционог плана): 
  

66. Акциони план за грађевинско земљиште на кат.парц.бр.3136 у КО Рума  
са пројекцијом јавних трошкова за модел ''отуђење целокупне непокретности'' 

Активност 
Година реализације Пројекција 

трошкова 
(ЕУР) 1 2 3 4 5 

Процена тржишне вредности непокретности од 
стране надлежног пореског органа   

Х     1.000 

Објављивање јавног позива за проналажење 
најповољнијег купца 

Х Х    1.000 

Уговарање односа са одабраним купцем (обим 
улагања, врсте делатности, ингеренције и 
располагање јавном имовином и сл.) 

Х Х    10.000 

Регулисање имовинско правних односа за 
потребе изградње јавне инфраструктуре* 

 Х    35.000 

Израда пројектно-техничке документације за 
изградњу инфраструктуре (саобраћајница, 
водовод, канализација (атмосферска и 
фекална), гасовод, телекомуникациона 
инфраструктура) 

 Х Х   5.000 

Изградња инфраструктуре (саобраћајница, 
водовод, канализација (атмосферска и 
фекална), гасовод, телекомуникациона 
инфраструктура) 

  Х Х Х 70.000 

Укупно: 122.000 

* Парцела 3131 КО Рума налази се у власништву Р.Србије са уписаним правом коришћења АД ''Венац'' 
 

Анализа представљених акционих планова као и интензитета финансијских ресурса које је неопходно 
ангажовати, фаворизују продају непокретности у виђеном стању као и закуп непокретности у виђеном 
стању (без изградње инфраструктруних прикључака од стране локалне самоуправе). Задржавање 
непокретности у јавној својини у тренутном статусу не генерише додатне социо-економске бенефите. 
Потенцијално опремање инфраструктурним прикључцима значајно подиже вредност локацији и 
представља стратешки оптималан правац деловања без обзира на њену будућу намену. 
 
 
4.2.3. Објекти и земљиште уз објекте на катастарским парцелама број 1970 и 1971, КО Рума  
 

Предметни објекти и земљиште уз објекте на кат.парцелама 1970 и 1971 у КО Рума (ул. Железничка 22) 
налазе се у централној зони Руме која је инфраструктурно опремљена и тренутно су у функцији 
друштвено - политичких организација које их користе. Објекти се налазе у материјално лошем стању и 
неопходна им је реконструкција, санација или рушење у складу са интересима локалне самоуправе. 
Сходно наведеном, констатујемо следеће: 
 

67. Опис улагања у објекте и земљиште уз објекте на кат.парц.бр.1970 и 1971, КО Рума 

Врста улагања Опис улагања 
Обим улагања 

(ЕУР) 
Динамика улагања 

Капитално 
улагање 

Улагања у 
непокретности 

Санација, 
реконструкција 
или рушење 
објеката у складу 
са условима 
надлежног завода 
за заштиту 
споменика културе 

100.000-300.000 
Једнократна 

(потенцијално 
средњорочна) 

Да 

Улагања у Реконструкција до 100.000 Средњорочна  Да 
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инфраструктуру инфраструктурних 
прикључака у 
складу са 
савременим 
захтевима и 
потенцијално 
новим функцијама 
објеката на 
локацији  

Улагања у развој 
основних функција 

Развој синергија 
са  
комплементарним 
привредним  
(и непривредним) 
субјектима  

до 100.000 Континуирана  Не 

 

 
Објекти на локацији (посебно објекат на кат.парц.бр.1970) представљају историјско наслеђе којем је 
неопходно утврдити степен потенцијалне заштите или констатовати да иста није неопходна. У складу са 
лошим материјалним стањем предметних објеката неопходно је ангажовање финансијских, 
организационих и пре свега временских ресурса за привођење локације адекватној намени (имајући у 
виду и статус тренутних корисника објеката и њихове потребе – у питању је већи број друштвено 
политичких организација које би се пренаменом или рушењем објеката морале изместити на нове 
локације што би представљало додатно оптерећење за органе локалне самоуправе). 
 
 

 
 

68. Вредновање модела располагања објектима и земљиштем уз објекте  
на кат.парц.бр.1970 и 1971 у КО Рума у односу на интензитет финансијског улагања 

Критеријуми 
Бр. 

бодова 

Модели располагања јавном имовином 

Задржавање 
непокретности 
у јавној својини 

Уступање 
дела 

непокретности 
у закуп 

Уступање 
целокупне 

непокретности 
у закуп 

Отуђење дела 
непокретности 

Отуђење 
целокупне 

непокретности 

Финансијско оптерећење за капацитете јавне управе 

Не оптерећује 
капацитете 
управе 

3   3 3 3 

Незнатно 
оптерећује 
капацитете 
управе 

2 2 2    

Значајно 
оптерећује 
капацитете 
управе 

1      

Укупно: 2 2 3 3 3 
 

Задржавање непокретности у јавној својини (као и уступање једног њеног дела у закуп) у потпуности 
обавезује локалну самоуправу да својим ресурсима унапреди функционалност објеката. Није реално 
очекивање да би потенцијални закупац дела објекта извршио реконструисање свих непокретности или 
једног већег њиховог дела. Са друге стране уступање целокупне непокретности у закуп, као и отуђење 
дела непокретности или непокретности у целини представљало би мање оптерећење за локалну 
самоуправу сходно чињеници да би се трошкови потенцијалног унапређења функционалности објеката 
пренели на нове власнике (или закупце). 
 

Акциони план за привођење локације намени разрађен је за три перспективна модела располагања 
непокретношћу: задржавање непокретности у јавној својини, уступање непокретности у закуп и продаја 
непокретности.  
 

69. Акциони план за објекте и земљиште уз објекте на кат.парц.бр.1970 и 1971 у КО Рума  
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са пројекцијом јавних трошкова за модел ''задржавање непокретности у јавној својини'' 

Активност 
Година реализације Пројекција 

трошкова 
(ЕУР) 

1 2 3 4 5 

Формулисање пројекта (намене) од интереса за 
локалну самоуправу због којег се земљиште 
приводи намени  

Х     1.000 

Израда урбанистичко-техничке и пројектно 
техничке документације за локацију 
(реконструкција, санација или рушење 
објеката) 

Х Х    10.000 

Израда пројектно-техничке документације за 
реконструкцију (санацију) инфраструктурних 
прикључака на комуналну инфраструктуру 

 Х Х   5.000 

Измештање корисника објеката на друге 
локације 

  Х Х  5.000 

Реализација инвестиционих радова на 
непокретностима (реконструкција, санација или 
рушење) 

  Х Х  200.000 

Реконструкција прикључака на комуналну 
инфраструктуру (саобраћајница, ел.енергија, 
водовод, канализација (атмосферска и 
фекална), гасовод, телекомуникациона 
инфраструктура)) 

   Х Х 30.000 

Враћање корисника у објекте и опремање 
новим мобилијаром 

    Х 20.000 

Укупно: 271.000 
 

Задржавање непокретности у својини локалне самоуправе подразумева доношење адекватне одлуке о 
развојним плановима за локацију. У свим елементима спровођења инвестиционог пројекта, средства за 
финансирање морају бити обезбеђена из локалног буџета или трансфера са виших нивоа (Покрајина, 
Р.Србија).  Кључна одредница у дефинисању потенцијалне намене објеката и локације у целини везана 
је за одређивање степена заштите споменика културе. Уколико се предметна заштита процени као 
непотребна, могуће је и планирање локације за објекте који имају вeћи комерцијални и пословно-
административни капацитет за локалну заједницу. У складу са наведеним мора се решавати и 
дислоцирање постојећих корисника простора (тренутно измештање или трајно) уз уважавање интереса 
локалне заједнице и функције које оне врше. 
 

70. Акциони план за објекте и земљиште уз објекте на кат.парц.бр.1970 и 1971 у КО Рума  
са пројекцијом јавних трошкова за модел ''уступање непокретности у закуп'' 

Активност 
Година реализације Пројекција 

трошкова 
(ЕУР) 

1 2 3 4 5 

Израда елабората о могућности уступања 
целокупне непокретности у закуп  

Х     1.000 

Објава јавног позива за проналажење 
најповољнијег закупца 

Х     0 

Уговарање односа са одабраним закупцем 
(обим улагања, врсте делатности, ингеренције 
за располагање и сл.) 

Х     5.000 

Измештање тренутних корисника 
непокретности на локацији и улазак закупца у 
посед 

Х Х    5.000 

Укупно: 11.000 
 

Уступање непокретности у закуп може да се реализује у две варијанте: закуп објекта у виђеном стању и 
закуп објекта који би био реконструисан и модернизован за обављање делатности које су у складу са 
наменом и функционалним капацитетом локације. Акциони план у којем се непокретност која би била 
модернизована уступа у закуп, представља надградњу претходног акционог плана (прилог 66) и 
сматрамо га нерационалним сходно дугом периоду поврата инвестиције коју је неопходно реализовати. 
Са друге стране, акциони план у којем би се уступио објекат у тренутном стању у закуп (и на тај начин 
пренео потенцијални терет модернизације на закупца), представља оптималан модел располагања који 
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би се могао у кратком року реализовати. Такође, из приложеног акционог плана може се увидети да 
планиране активности могу бити реализоване и у краћем периоду од пет календарских година, уз 
могућност реплицирања циклуса закупа и са другим заинтересованим партнерима. Од посебне је 
важности истаћи и могућност креирања различитих комбинованих модела сарадње приватних и јавних 
партнера у којима би се терет модернизације поделио или на неки други начин компензовао и на тај 
начин олакшао привођење локације оптималној намени у складу са интересима локалне заједнице. 
 

71. Акциони план за објекте и земљиште уз објекте на кат. парц.бр.1970 и 1971 у КО Рума  
са пројекцијом јавних трошкова за модел ''отуђење непокретности'' 

Активност 
Година реализације Пројекција 

трошкова 
(ЕУР) 

1 2 3 4 5 

Процена тржишне вредности непокретности од 
стране надлежног пореског органа   

Х     1.000 

Објављивање јавног позива за проналажење 
најповољнијег купца 

Х Х    0 

Уговарање односа са одабраним купцем   Х    5.000 

Измештање тренутних корисника 
непокретности на локацији и улазак нових 
власника у посед 

 Х    5.000 

Укупно: 11.000 
 

Као и у случају уступања непокретности у закуп, отуђење објеката у виђеном стању представља модел 
располагања који је најбрже могућ за реализацију и који ангажује најмање финансијских ресурса локалне 
самоуправе. Улагање у модернизацију непокретности и накнадна продаја не гарантују сигуран поврат 
уложених средстава (могуће осцилације на тржишту некретнина могу значајно умањити вредност 
непокретности) и због наведеног предметну интервенцију не препоручујемо. 
 

Анализа три акциона плана и пројекција инвестиција за различите моделе располагања над 
непокретностима на кат.парцелама број 1970 и 1971 у КО Рума, указали су да су најповољнији модели 
располагања: уступање непокретности у закуп у виђеном стању као и продаја непокретности у виђеном 
стању. На наведни начин локална самоуправа би максимално смањила ризике имплементације 
инвестиционих пројеката на наведеној локацији са једне стране и убрзала привођење локације 
оптималној намени у складу са тржишним потенцијалом локације. Такође, предметни модели 
располагања би остварили и нижи приход локалној самоуправи уз обавезу дислоцирања друштвено-
политичких организација које ту бораве. 
 
4.2.4. Објекат и земљиште уз објекат на катастарској парцели број 361, КО Путинци  
 

У складу са налазима ситуационе анализе, улагања у предметну непокретност могу се окарактерисати 
на следећи начин: 
 

72. Опис улагања у објекат и земљиште уз објекат на кат.парц.бр. 361, КО Путинци 

Врста улагања Опис улагања 
Обим улагања 

(ЕУР) 
Динамика улагања 

Капитално 
улагање 

Улагање у 
непокретност 

Санација, или 
реконструкција 
објекта у складу са 
условима 
надлежног завода 
за заштиту 
споменика културе 

до 100.000 
Једнократна 

(потенцијално 
средњорочна) 

Да 

Улагање у развој 
основних функција 

Развој синергија 
са  
комплементарним 
привредним  
(и непривредним) 
субјектима  

до 100.000 Континуирана  Не 

 

Предметни објекат тренутно није у пуној мери афирмисан и неопходна му је модернизација и 
активирање за потребе локалног социо-економског развоја.  
 

73. Објекат на парцели 361 у КО Путинци 
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Извор: Naisa consulting 2020. 

 

Сходно чињеници да предметна непокретност представља један од насељских репера, као и да је 
предметним урбанистичким планом предвиђена за јавне намене, њено активирање и стављање у 
функцију мора бити у складу са развојним интересима локалне заједнице.  
 
 

74. Вредновање модела располагања објектом и земљиштем уз објекат  
на кат.парц.бр.361 у КО Путинци у односу на интензитет финансијског улагања 

Критеријуми 
Бр. 

бодова 

Модели располагања јавном имовином 

Задржавање 
непокретности 
у јавној својини 

Уступање 
дела 

непокретности 
у закуп 

Уступање 
целокупне 

непокретности 
у закуп 

Отуђење дела 
непокретности 

Отуђење 
целокупне 

непокретности 

Финансијско оптерећење за капацитете јавне управе 

Не оптерећује 
капацитете 
управе 

3 3 3 3 / / 

Незнатно 
оптерећује 
капацитете 
управе 

2    / / 

Значајно 
оптерећује 
капацитете 
управе 

1    / / 

Укупно: 3 3 3 / / 
 

Задржавање непокретности у јавној својини (као и уступање једног њеног дела у закуп) обавезују 
локалну самоуправу да својим ресурсима унапреди функционалност објеката. Није реално очекивање да 
би потенцијални закупац дела објекта извршио реконструисање свих непокретности или једног већег 
њиховог дела. Са друге стране уступање целокупне непокретности у закуп представљало би мање 
оптерећење за локалну самоуправу сходно чињеници да би се трошкови потенцијалног унапређења 
функционалности објеката пренели на нове закупце. 
 

Акциони план за привођење локације намени разрађен је за два перспективна модела располагања 
непокретношћу: задржавање непокретности у јавној својини и уступање непокретности у закуп. 

 

75. Акциони план за непокретност на кат.парц.бр.361 у КО Путинци  
са пројекцијом јавних трошкова за модел ''задржавање непокретности у јавној својини'' 

Активност Година реализације Пројекција 
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1 2 3 4 5 
трошкова 

(ЕУР) 

Формулисање пројекта (намене) од интереса за локалну 
самоуправу због којег се локација приводи намени  

Х     1.000 

Израда пројектно техничке документације за локацију 
(реконструкција или санација објеката) 

Х Х    3.000 

Реализација инвестиционих радова на објекту 
(реконструкција или санација) 

 Х    50.000 

Укупно: 54.000 
 

У складу са јавном наменом локације (дефинисаном насељским урбанистичким планом) задржавање у 
јавној својини представља оптималан модел располагања. Објекат је неопходно модернизовати и 
ставиту у функцију у складу са интересима локалне заједнице и друштвено-политичких организација 
(административна намена). Карактер активности које је неопходно реализовати, не захтева већу 
временску динамику и могуће их је реализовати и у краћем периоду од 5 година (оптимално у две 
буџетске године). 
 

76. Акциони план за непокретност на кат.парц.бр.361 у КО Путинци  
са пројекцијом јавних трошкова за модел ''уступање непокретности у закуп'' 

Активност 
Година реализације Пројекција 

трошкова 
(ЕУР) 

1 2 3 4 5 

Израда елабората о могућности уступања целокупне 
непокретности у закуп  

Х     1.000 

Објава јавног позива за проналажење најповољнијег закупца Х     0 

Уговарање односа са одабраним закупцем (обим улагања, 
врсте делатности, ингеренције за располагање и сл.) 

Х     5.000 

Укупно: 6.000 
 

Уступање непокретности у закуп могуће је реализовати у две варијанте: уз претходну модернизацију и у 
виђеном стању. Сходно чињеници да тренутно не постоји већа тражња за канцеларијско-пословним 
простором у Путинцима, улагање у објекат без претходно склопљених споразума о закупу не 
представљају оптималан модел управљања над непокретности. Уступање у закуп објекта у виђеном 
стању уз обавезу закупца да инвестира у побољшање функционалности објекта (уз могућност 
компензације уложених средстава као вида накнаде за коришћење објекта) представља оптималан 
модел располагања. Посебно је пожељно креирање функција у објекту које би имале регионални 
карактер (развојне агенције, саветодавне службе и сл) које би појачале и функционални капацитет 
насеља и самим тим унапредиле градотворне и градоуслужне функције насеља. 
 

4.3. Закључна разматрања о акционим и инвестиционим плановима  
       за потребе управљања јавном имовином 
 

Општина Рума поседује значајну јавну имовину у свом портфолију, и она се (у складу са тренутним 
развојним потребама локалне самоуправе) користи на различите начине. Јавна имовина која је 
анализирана у Студији, тренутно се не користи на начин којим се остварују максимални ефекти за 
локалну заједницу. Са друге стране, ограничени финансијски и временски ресурси не омогућавају да се у 
кратком року предузму сви неопходни кораци и предметна јавна имовина приведе намени. Сходно 
наведеном, неопходно је донети одлуке о брзини активирања предметне јавне имовине, обиму улагања 
и карактеру пројеката за које се активира. 
 

77. Упоредни приказ модела располагања и пројекције инвестиција  
за анализиране непокретности 

Оптимални модели 
располагања и процењени 
инвестициони планови 

Непокретности 

3880/3 КО Рума 3136 КО Рума 
1970 и 1971 КО 

Рума 
361 КО Путинци 

Задржавање у јавној својини 238.500 82.000 271.000 54.000 

Уступање у закуп 249.500 122.000 11.000 6.000 

Отуђење непокретности 249.500 122.000 11.000 / 
 

Најмањи степен улагања за непокетности на кат.парцелама бр. 3880/3 и 3136 у КО Рума (грађевинско 
земљиште) се очекују уколико остану у јавној својини. Предметне непокретности се не могу уступити у 
закуп у тренутном стању пошто не постоје услови за њихово привођење намени. Са друге стране 
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непокретности на кат.парцелама бр.1970, 1971 у КО Рума и 361 у КО Путинци (објекти и земљиште уз 
објекте) се могу уступити у закуп али је њихово материјално стање лоше те се ефекти предметне 
активности не могу значајније одразити на приходе локалне самоуправе. 
 

78. Упоредни приказ модела располагања и динамике привођења намени  
за анализиране непокретности 

Оптимални модели 
располагања и процењено 
време (број година) њиховог 
привођења намени 

Непокретности 

3880/3 КО Рума 3136 КО Рума 
1970 и 1971 КО 

Рума 
361 КО Путинци 

Задржавање у јавној својини 5 5 5 2 

Уступање у закуп 5 5 2 1 

Отуђење непокретности 5 5 2 / 
 

Анализа акционих планова и корака за привођење намени непокретности, указала је да су за 
грађевинско земљиште значајно дужи интервали опремања сходно ширим инфраструктурним захватима 
које је неопходно реализовати. Такође, обнова објеката у јавној својини који би се задржали захтевала 
би одређено време уз проналажење алтернативних решења за њихове тренутне кориснике у периоду 
реконструкције/санације/рушења. Уступање у закуп непокретности у виђеном стању (објеката и 
земљишта уз објекте) представља за локалну самоуправу моделе располагања који се најбрже и 
најлакше могу реализовати. 
 

У складу са наведеним, може се констатовати да су са аспекта брзине привођења намени и обима 
инвестиција, најпогоднији модели располагања:  

- задржавање у јавној својини (за непокретности на кат.парцелама 3880/3 и 3136 у КО Рума),  
- закуп и отуђење непокретности (за непокретности на кат.парц.бр.1970 и 1971 у КО Рума) 
- закуп (за непокретност на кат.парц.бр.361 у КО Путинци) 

 

V Бизнис модели за инвестирање  
 

5.1. Методолошки приступ 
 

Развој бизнис модела за анализиране непокретности није у директној зависности од власничких модела 
управљања. Власништво над непокретности није неопходан предуслов за успешно функционисање 
одређене пословне намене. У том смислу концепт коришћења непокретности може бити комерцијалан 
или некомерцијалан а модели развоја бизниса на непокретности могу се заснивати на: 
 

- Концепту пословања који укључује власништво над непокретности (или једним њеним делом) и 
- Концепту пословања који укључује закуп непокретности (или једног њеног дела) 

 

У оба случаја, трошкови функционисања непокретности и њеног амортизовања падају на управљача 
непокретности (уколико се разликују власник бизниса и власник непокретности) те је у складу са 
наведеним неопходно и калкулисати наведене трошкове у функционисању бизниса. 
 

Сходно чињеници да анализирана јавна имовина није до сада била предмет других бизнис модела осим 
функционисања као дела јавног сектора, те да је отуђење непокретности вид пословања у којем локална 
самоуправа након отуђења нема више ингеренција над непокретностима, основни модел за развој 
пословних идеја који ћемо елаборирати у наставку биће јавно-приватно-партнерство (ЈПП). 
 

Јавно-приватно партнерство представља оквир за заједничко ангажовање јавног сектора и приватног 
капитала ради обезбеђења функционисања делатности од општег интереса и ефикасног и економски 
одрживог развоја јавног интереса. У најширем смислу, ЈПП се дефинише као успостављање и 
спровођење сарадње између јавних и приватних партнера, која најчешће води успостављању 
заједничких улагања. С друге стране, под појмом јавно-приватно партнерство данас се у ужем смислу 
подразумевају заједнички послови у склопу којих јавни и приватни сектори удружују ресурсе и стручна 
знања како би, кроз адекватну расподелу инвестиција, ризика, одговорности и награда односно добити, 
задовољили неку јавну потребу. На тај начин, применом различитих метода, приватни сектор може да 
упосли своје ресурсе и вештине у пружању добара и услуга које традиционално пружају јавне или 
државне службе. Другим речима, јавно-приватно партнерство дефинисано је као партнерство које се 
односи на облике сарадње између јавног и приватног сектора са циљем да се осигура финансирање, 
изградња, обнова, управљање и одржавање неке инфраструктуре или пружање услуга.  
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Закон о јавно приватном партнерству и концесијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016), 
предвиђа следеће облике ЈПП: 
 

а) Уговорни облик ЈПП-а где се партнерство између јавног и приватног партнера успоставља јавним 
уговором, који може имати два основна модела, са или без елемената концесије. Концесиони облик ЈПП-
а, код којег приватни партнер наплаћује услуге од крајњег корисника, а да се истовремено налази под 
контролом јавног партнера, и тзв. PFI модел (Private Finance Initiative) код којег приватни партнер 
наплаћује достављене јавне услуге од јавног партнера у облику закупа, који може бити или фиксни или 
промењив током времена, те евентуално умањен, што зависи од квалитета испоручене услуге.  
 

б) Институционални облик ЈПП-а, који представља чвршћи облик сарадње између јавног и приватног 
партнера стварањем посебног пословног система а заправо подразумева оснивање посебног 
привредног друштва које је у заједничком власништву јавног партнера и приватног партнера, при чему 
привредно друштво има задатак да испоручи производ или обави одређену услугу у корист јавног 
интереса. Такво друштво може настати или оснивањем новог заједничког привредног друштва или 
стицањем власничког удела, односно докапитализацијом постојећег привредног друштва. Оснивачка и 
управљачка права уређују се слободно између чланова ДПН (друштва за посебне намене) у складу са 
законом којим се уређује положај привредних друштава. После спроведеног поступка избора приватног 
партнера, јавно тело и одабрани приватни партнер закључују уговор о оснивању ДПН ради остварења 
пројекта ЈПП. На садржину уговора примењују се одредбе закона којим се уређују облигациони односи и 
закона којима се уређује положај привредних друштава. Одредбе наведеног закона којим се уређује 
регистрација јавних уговора и надзор над њиховим спровођењем, примењују се и на јавне уговоре о 
институционалном ЈПП. 
 

Међународна пракса јавно-приватних партнерстава познаје око двадесетак различитих модела, у 
зависности од степена укључености јавног и приватног сектора у пројектовање, изградњу, одржавање, 
финансирање, операционализацију, управљање, као и алокацију ризика код пружања јавних услуга и/или 
изградње јавне инфраструктуре. За потребе анализе указаћемо на неке од најчешћих, а за сваку 
анализурану непокретност у анализи указаћемо на најподесније: 
 

Design Built (DB) – Овај модел представља најједноставнију ЈПП структуру која се најчешће користи за 
инфраструктурне пројекте и ангажује најмање обавеза и ризика за приватног партнера. У овом моделу: 

 приватни сектор пројектује и гради пројекат за фиксну накнаду коју му исплаћује партнер из 
јавног сектора. Пошто је једна страна одговорна за пројектовање и изградњу, не постоје отворена 
питања по питању ко подноси ризик извођења. 

 Партнер из јавног сектора је одговоран за финансирање али штеди време и средства не улазећи 
у појединачне уговоре са извођачима за посебне делове реализације пројекта 

 Партнер из јавног сектора поседује средства и одговоран је за организацију и методологију 
спровођења пројекта. Јавни партнер може ангажовати и спољну експертизу за спровођење дела 
организације и методологије од неког другог приватног сектора, а може је и сам делегирати. 

 

Design-Build-Maintain (DBM) представља сличну структуру као и DB осим што приватни партнер и 
одржава реализовани објекат. Партнер из јавног сектора плаћа договорен износ трошкова за ове услуге 
и уколико се појаве додатни трошкови они падају на страну приватног партнера. Одржавање 
реализованих објеката може бити скупо и пребацивање ових трошкова на страну приватног партнера од 
стране јавне управе штеди значајна средства јавном сектору. Сходно наведеном, приватни сектор гради 
предметне објекте у складу са високим стандардима како би смањио будуће трошкове одржавања. 
 

Design-Build-Operate (DBO) модел је сличан као и ДБ осим што приватни партнер такође управља 
реализованим пројектом (објектом). Управљање великим пројектима често захтева доста техничке 
експертизе и значајне инвестиције у особље које партнери из јавног сектора често не поседују. Оваква 
структура омогућује партнеру из јавног сектора да пребаци одговорност на приватног партнера. Партнер 
из јавног сектора је одговоран за финансирање изградње објекта и његово одржавање. 
 

Design-Build-Оperate-Maintain (DBOM) модел представља структуру у којој партнер из приватног сектора 
одговара (сноси ризик) и за пројектовање, изградњу, организацију и методологију пројекта. Најчешће се 
примењује у реализацији инфраструктурних пројеката. Партнер из јавног сектора задржава власништво 
и одговоран је за финансирање изградње. Партнер из приватног сектора може бити плаћен од стране 
крајњих корисника пројекта или од стране партнера из јавног сектора.  
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Build-Operate-Transfer (BOT) је концесиони модел, карактеристичан по директној вези која постоји између 
приватног партнера и крајњег корисника услуга. Приватни партнер пружа непосредну услугу крајњим 
корисницима уместо јавног партнера, и налази се под његовом „контролом“. У овом случају партнер из 
јавног сектора је само контролор и регулатор, а приватни партнер своје услуге наплаћује од корисника. 
Друга карактеристика овог облика је надокнада за концесионара. Концесионар обично остварује 
надокнаду наплатом од крајњих корисника услуга. С тим да се уговором може предвидети да тај износ 
суфинансира јавни партнер, односно држава. Уговором се ближе уређују права и обавезе уговорних 
страна, као и рок на који се уговор закључује. Рок је обично до 25 година. Након истека уговора објекат 
прелази у власништво јавног сектора.  
 

Build-Operate-Own (BOO); За разлику од БОТ, модел је карактеристичан по томе што приватни партнер 
нема обавезу да пренесе власништво над добрима на јавни сектор. Јавни сектор има могућност да 
стекне та добра тако што ће их купити по истеку уговореног периода по вредности коју има након што се 
обрачуна амортизација. 
 

Private-Finance-Initiative (PFI); PFI је модел по којем приватни партнер својим средствима пројектује, 
гради, одржава и управља грађевином за јавног партнера и истовремено гарантује квалитет, 
употребљивост и попуњеност. Према овом моделу надокнада приватном партнеру нема облик накнаде 
(плаћања) од стране крајњег корисника услуге, већ редовно плаћање од стране јавног партнера. Јавни 
партнер плаћа надокнаду за закуп у виду годишњих или месечних ануитета. Ова плаћања могу бити 
фиксна или се могу израчунавати у односу на пружене услуге корисницима или начин коришћења 
објекта. Партнери уговором могу предвидети да приватни партнер пружа и услугу крајњем кориснику, 
која би се додатно плаћала од стране крајњег корисника. 
 

Joint venture (заједнички подухват) карактерише постојање заједничке својине и заједничког управљања 
пројектом јавног и приватног партнера. Јавни и приватни партнер могу да формирају нову компанију или 
да установе заједничку својину на постојећем привредном друштву путем стицања својинских права 
приватног партнера над уделима или акцијама. Кључни услов примене модела заједничког подухвата на 
концепт ЈПП је постојање одређеног нивоа „доброг корпоративног управљања“: ради се о потреби да 
компанија у форми заједничког подухвата буде независна од политичког утицаја јавног партнера. Овај 
услов је кључан због чињенице да је јавни партнер и власник и регулатор и контролор. У складу са 
наведеним јавни партнер може бити у искушењу да утиче на пословне одлуке руководилаца компаније 
како би их уподобио сопственим циљевима. Као власник, међутим, јавни партнер има интерес за 
профитаблношћу и одрживошћу компаније, због чега је очекивано да уклања препреке за успешност 
пројекта у форми заједничког подухвата. Приватни партнер преузима улогу управљача, а састав органа 
компаније представља однос власника, уз учешће експерата. Уговорна структура заједничког подухвата 
често је праћена додатним уговорима (концесије или споразуми о учинку, енг. performance agreements), 
који прецизирају очекивања јавног партнера од пројекта у форми заједничког подухвата. Заједнички 
подухват такође захтева одређено време за развој, уз потребу дијалога јавног и приватног партнера и 
пре него што отпочне његова реализација, при чему не би требало угрозити равноправност 
потенцијалних приватних партнера у поступку надметања за учешће у пројекту. У структури заједничког 
подухвата, јавни и приватни партнер морају имати могућност и спремност да инвестирају у пројекат и 
деле одређени ниво ризика.  
 

 

5.2. Анализа пословних модела  
 
5.2.1. Грађевинско земљиште на катастарској парцели број 3880/3, КО Рума 
 

Имајући у виду: урбанистичку намену (која није јавна), инфраструктурну опремљеност, неопходна 
финансијска улагања као и оптималне моделе располагања непокретности које смо анализирали у 
претходним поглављима, када су у питању пословни модели за имплементацију можемо констатовати 
следеће: 
 

79. Анализа пословних модела за грађевинско земљиште на кат.парц.бр.3880/3, КО Рума 

Пословни модели Предности Мане 
Препорука за 

имплементацију 

Design Built (DB) 
Краће време реализације за 
инфраструктурно опремање и 
изградњу инвестиционог 

Локална самоуправа 
преузима пословни ризик за 
развој инвестиционог 

Не 
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пројекта; управа ангажује 
једног партнера (или 
конзорцијум) за реализацију 
пројекта 

пројекта а приватни партнер 
свој интерес има у извођењу 
радова 

Design-Build-
Maintain (DBM) 

Заокружен процес 
пројектовања, изградње и 
одржавања објеката 

Локална самоуправа 
преузима на себе развој 
функција објекта и његову 
рентабилност 

Не 

Design-Build-
Operate (DBO) 

Заокружен процес 
пројектовања, изградње и 
управљања објектом и 
инфраструктуром; Управа је 
пренела на партнера ризик 
управљања објектом и 
његовим функцијама; 

Одржавање остаје управи са 
потенцијално високим 
трошковима  

Да 

Design-Build-
Оperate-Maintain 
(DBOM) 

Заокружен процес изградње, 
управљања и одржавања; 
пренете ингеренције 
приватном партнеру за развој 
функција 

Финансијско оптерећење у 
потпуности пренето на јавни 
сектор 

Да 

Build-Operate-
Transfer (BOT) 

Концесиони модел; приватни 
партнер врши услуге 
заинтересованим корисницима 
на бази јавних овлашћења и 
јавне имовине 

Сходно намени локације није 
реалан  

Не 

Build-Operate-Own 
(BOO) 

Концесиони модел; приватни 
партнер врши услуге 
заинтересованим корисницима 
на бази јавних овлашћења и 
јавне имовине 

Приватни партнер након 
истека периода закупа нема 
више обавезу да врати 
непокретност; Сходно 
намени локације није реалан 

Не 

Private-Finance-
Initiative (PFI) 

Заокружен процес у 
потпуности у ингеренцији 
приватног партнера; управа 
плаћа у одређеним 
временским интервалима 
износе којима регулише услуге 
које врши приватни партнер за 
јавни сектор; у потпуности 
пренет ризик пословања на 
приватног партнера 

Финансијско оптерећење у 
потпуности пренето на јавни 
сектор 

Да 

Joint venture 

Подела ризика на свим 
нивоима, усклађивање 
пројекта у складу са 
расположивим ресурсима  

Могућност различитих 
циљева управљањем 
развојем пројекта приватног 
партнера и јавне управе  

Да 

 

Из наведеног можемо закључити да су за предметно грађевинско земљиште, оптимални следећи бизнис 
модели: 

- Design-Build-Operate (DBO) 
- Design-Build-Оperate-Maintain (DBOM) 
- Private-Finance-Initiative (PFI) 
- Joint venture 

 

Имајући у виду карактер локације (радна зона намењена претежно активностима из секундарног и 
терцијерног сектора) као и специфичности предметних бизнис модела, предлажемо уговорни облик 
ЈППа за (DBO) и (DBOM) моделе, док за (PFI) и Joint venture предлажемо институционални облик ЈППа. 
Сматрамо да развој јавних функција (пре свега некомерцијалних) на предметној локацији не представља 
оптималан модел њеног привођења намени. Потенцијалне могућности за развој представљају:  

- Јавна царинска или друга складишта (за потребе робних резерви или друге специјализоване 
јавне намене) 

- Инвестициони пројекти у сфери социјалног-предузетништва  
- Комуналне делатности у вези са рециклирањем и другим третманима секундарних сировина 

 
5.2.2. Грађевинско земљиште на катастарској парцели број 3136, КО Рума 
 

Предметно земљиште налази се у централној зони Руме и представља вредну локацију која је намењена 
за развој образовних и васпитних садржаја. У складу са налазима наведеним у претходним поглављима, 
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у наставку наводимо преглед потенцијалних бизнис модела који би могли бити примењиви у привођењу 
локације намени: 
 

80. Анализа пословних модела за грађевинско земљиште на кат.парц.бр.3136, КО Рума 

Пословни модели Предности Мане 
Препорука за 

имплементацију 

Design Built (DB) 

Краће време реализације за 
инфраструктурно опремање и 
изградњу инвестиционог 
пројекта; управа ангажује 
једног партнера (или 
конзорцијум) за реализацију 
пројекта 

Локална самоуправа 
преузима пословни ризик за 
развој инвестиционог 
пројекта а приватни партнер 
свој интерес има у извођењу 
радова 

Не 

Design-Build-
Maintain (DBM) 

Заокружен процес 
пројектовања, изградње и 
одржавања објеката; 
комерцијални капацитет 
локације неће бити у фокусу 
сходно планираној јавној 
намени локације 

Локална самоуправа 
преузима на себе развој 
функција објекта и његову 
рентабилност;  

Не 

Design-Build-
Operate (DBO) 

Заокружен процес 
пројектовања, изградње и 
управљања објектом; Управа 
је пренела на партнера ризик 
управљања објектом и 
његовим функцијама;  

Одржавање остаје управи са 
потенцијално високим 
трошковима; сходно 
планираној јавној намени 
локације није реалан 
сценарио 

Не 

Design-Build-
Оperate-Maintain 
(DBOM) 

Заокружен процес изградње, 
управљања и одржавања; 
пренете ингеренције 
приватном партнеру за развој 
функција 

Финансијско оптерећење у 
потпуности пренето на јавни 
сектор; сходно планираној 
јавној намени локације није 
реалан сценарио 

Не 

Build-Operate-
Transfer (BOT) 

Концесиони модел; приватни 
партнер врши услуге 
заинтересованим корисницима 
на бази јавних овлашћења и 
јавне имовине 

Сходно намени локације није 
реалан  

Не 

Build-Operate-Own 
(BOO) 

Концесиони модел; приватни 
партнер врши услуге 
заинтересованим корисницима 
на бази јавних овлашћења и 
јавне имовине 

Приватни партнер након 
истека периода закупа нема 
више обавезу да врати 
непокретност; Сходно 
намени локације није реалан 

Не 

Private-Finance-
Initiative (PFI) 

Заокружен процес у 
потпуности у ингеренцији 
приватног партнера; управа 
плаћа у одређеним 
временским интервалима 
износе којима регулише услуге 
које врши приватни партнер за 
јавни сектор; у потпуности 
пренет ризик пословања на 
приватног партнера 

Финансијско оптерећење у 
потпуности пренето на јавни 
сектор 

Да 

Joint venture 

Подела ризика на свим 
нивоима, усклађивање 
пројекта у складу са 
расположивим ресурсима  

Могућност различитих 
циљева управљањем 
развојем пројекта приватног 
партнера и јавне управе  

Да 

 

Имајући у виду урбанистичку намену локације, није реално очекивати велико интересовање приватних 
партнера за улагање у изградњу објеката образовно-васпитног карактера. Са друге стране, предметних 
иницијатива може бити (без обзира да ли је у питању (PFI) или Joint venture модел) и неопходно је у 
датом случају дефинисати или уговорно или институционално ЈПП са јасно дефинисаним интересом 
локалне самоуправе и прагом рентабилности наведеног пројекта. Урбанистичка пренамена отвара 
могућност комерцијализације локације чиме би се проширила палета бизнис модела који би се могли 
реализовати посебно у сегменту концесионих модела (DBO, DBOM, BOT и BOO) те је у будућим 
развојним плановима локалне самоуправе неопходно преиспитати мрежу образовних и васпитних 
институција и неопходност очувања локације за објекте предметне намене. Потенцијалне могућности за 
развој представљају:  

- Образовно-васпитне установе које би заинтересовале приватне партнере (приватне школске и 
образовне установе); 
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- Развој комерцијалних делатности у вези са малопродајом робе широке потрошње, 
грађевинског материјала и сл.(у складу са објектима и наменама које се већ одвијају у 
непосредној близини) 

- Стамбено-пословне и друге комерцијалне намене (уз услов урбанистичке пренамене локације) 
 
5.2.3. Објекти и земљиште уз објекте на катастарским парцелама број 1970 и 1971, КО Рума  
 

Непокретности на кат.парцелама бр.1970 и 1971 у КО Рума налазе се у функцији локалне заједнице кроз 
рад друштвено-политичких организација, и предметне функције у потпуности су комплеметарне зони 
централних функција насеља у којој се и налазе. У складу са налазима у претходним одељцима, као и 
општим одликама пословних модела за развој непокретности, констатујемо следеће:  
 

81. Анализа пословних модела за објекте и земљиште уз објекте  
на кат.парц.бр.1970 и 1971, КО Рума 

Пословни модели Предности Мане 
Препорука за 

имплементацију 

Design Built (DB) 

Краће време реализације у 
случају реконструкције, 
санације или рушења објеката; 
управа ангажује једног 
партнера (или конзорцијум) за 
реализацију пројекта 

Локална самоуправа 
преузима пословни ризик за 
развој инвестиционог 
пројекта а приватни партнер 
свој интерес има у извођењу 
радова 

Не 

Design-Build-
Maintain (DBM) 

Заокружен процес 
пројектовања, (реконструкције, 
санације или рушења 
објеката) изградње и 
одржавања објеката;  

Локална самоуправа 
преузима на себе развој 
функција објекта и његову 
рентабилност;  

Да 

Design-Build-
Operate (DBO) 

Заокружен процес 
пројектовања, (реконструкције, 
санације или рушења 
објеката) изградње и 
управљања објектом; Управа 
је пренела на партнера ризик 
управљања објектом и 
његовим функцијама;  

Одржавање остаје управи са 
потенцијално високим 
трошковима;  

Да 

Design-Build-
Оperate-Maintain 
(DBOM) 

Заокружен процес изградње 
(реконструкције, санације или 
рушења објеката), управљања 
и одржавања; пренете 
ингеренције приватном 
партнеру за развој функција 

Финансијско оптерећење у 
потпуности пренето на јавни 
сектор;  

Да 

Build-Operate-
Transfer (BOT) 

Концесиони модел; приватни 
партнер врши услуге 
заинтересованим корисницима 
на бази јавних овлашћења и 
јавне имовине 

Након периода закупа управи 
се враћа амортизована 
непокретност  

Да 

Build-Operate-Own 
(BOO) 

Концесиони модел; приватни 
партнер врши услуге 
заинтересованим корисницима 
на бази јавних овлашћења и 
јавне имовине 

Приватни партнер након 
истека периода закупа нема 
више обавезу да врати 
непокретност; функције 
објекта је неопходно 
пребацити на другу локацију 
и кориснике упутити на њу 

Да 

Private-Finance-
Initiative (PFI) 

Заокружен процес у 
потпуности у ингеренцији 
приватног партнера; управа 
плаћа у одређеним 
временским интервалима 
износе којима регулише услуге 
које врши приватни партнер за 
јавни сектор; у потпуности 
пренет ризик пословања на 
приватног партнера 

Финансијско оптерећење у 
потпуности пренето на јавни 
сектор 

Да 

Joint venture 
Подела ризика, усклађивање 
пројекта у складу са 
расположивим ресурсима  

Могућност различитих 
циљева управљањем 
развојем пројекта приватног 
партнера и јавне управе  

Да 
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Анализирана локација налази се у зони центра Руме, на фреквентној саобраћајници и погодна је за 
развој како комерцијалних тако и некомерцијалних (јавних) функција. Разматрајући пословне моделе који 
имају потенцијал за имплементацију, једини модел који не препоручујемо (сходно чињеници да 
општинска управа поседује предметну логистику и неопходно искуство) јесте (DB) модел. Сви остали у 
већој или мањој мери представљају пожељне моделе за активрање локације, унапређење квалитета 
непокретности и њене функционалности за потребе локалне заједнице. Посебно истичемо предност Joint 
venture модела и могућности заједничког равноправног развоја инвестиционих пројеката. Потенцијалне 
могућности за развој представљају:  

- Иновациони центри и бизнис инкубатори за потребе развоја локалне и регионалне привреде 
- Пословно-административне функције за развој приватног пословања или обављање јавних 

функција (рентирање непокретности) 
- Изградња стамбено-пословног комплекса (уз претходну сагласност надлежног органа 

задуженог за очување споменика културе) 
 
5.2.4. Објекат и земљиште уз објекат на катастарској парцели број 361, КО Путинци  
 

Предметна непокретност представља један од насељских репера (знакова препознавања) и у складу са 
наведеним неопходно је њено активирање кроз функције које би препознале наведену специфичност. 
Специфичности пословних модела који би се могли имплементирати за развој предметне непокретности 
су следећи: 
 

82. Анализа пословних модела за објекте и земљиште уз објекте  
на кат.парц.бр.361, КО Путинци 

Пословни модели Предности Мане 
Препорука за 

имплементацију 

Design Built (DB) 

Краће време реализације у 
случају реконструкције или 
санације; управа ангажује 
једног партнера (или 
конзорцијум) за реализацију 
пројекта 

Локална самоуправа 
преузима пословни ризик за 
развој инвестиционог 
пројекта а приватни партнер 
свој интерес има у извођењу 
радова 

Не 

Design-Build-
Maintain (DBM) 

Заокружен процес 
пројектовања, (реконструкције 
или санације) изградње и 
одржавања објеката;  

Локална самоуправа 
преузима на себе развој 
функција објекта и његову 
рентабилност;  

Не 

Design-Build-
Operate (DBO) 

Заокружен процес 
пројектовања, (реконструкције, 
или санације) изградње и 
управљања објектом; Управа 
је пренела на партнера ризик 
управљања објектом и 
његовим функцијама;  

Одржавање остаје управи са 
потенцијално високим 
трошковима;  

Да 

Design-Build-
Оperate-Maintain 
(DBOM) 

Заокружен процес изградње 
(реконструкције или санације), 
управљања и одржавања; 
пренете ингеренције 
приватном партнеру за развој 
функција 

Финансијско оптерећење у 
потпуности пренето на јавни 
сектор;  

Да 

Build-Operate-
Transfer (BOT) 

Концесиони модел; приватни 
партнер врши услуге 
заинтересованим корисницима 
на бази јавних овлашћења и 
јавне имовине 

Након периода закупа управи 
се враћа амортизована 
непокретност  

Да 

Build-Operate-Own 
(BOO) 

Концесиони модел; приватни 
партнер врши услуге 
заинтересованим корисницима 
на бази јавних овлашћења и 
јавне имовине 

Приватни партнер након 
истека периода закупа нема 
више обавезу да врати 
непокретност; функције 
објекта је неопходно 
пребацити на другу локацију 
и кориснике упутити на њу 

Да 

Private-Finance-
Initiative (PFI) 

Заокружен процес у 
потпуности у ингеренцији 
приватног партнера; управа 
плаћа у одређеним 
временским интервалима 
износе којима регулише услуге 

Финансијско оптерећење у 
потпуности пренето на јавни 
сектор 

Да 
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које врши приватни партнер за 
јавни сектор; у потпуности 
пренет ризик пословања на 
приватног партнера 

Joint venture 
Подела ризика, усклађивање 
пројекта у складу са 
расположивим ресурсима  

Могућност различитих 
циљева управљањем 
развојем пројекта приватног 
партнера и јавне управе  

Да 

 

Непокретност у Путинцима је скромних габарита и у лошем материјалном стању. Ангажовање партнера 
за реконструисање и унапређење бонитета објекта без његовог увођења у развој функционалности није 
оптимално (локална самоуправа има довољно искуства и интерних ресурса за самостално унапређење 
наведених карактеристика објекта). Сходно наведеном, модели (DB) и (DBM) не представљају 
перспективне сценарије пословног активирања непокретности. Сви остали модели у којима се приватни 
партнери уводе у развој функционалости објекта у складу са својим интересима (који су прихватљиви и 
локалној самоуправи) представљају пожељне моделе активирања локације, са посебном препоруком за 
Joint venture модел и заједнички развој предметне непокретности. Потенцијалне могућности за развој 
представљају:  

- Регионалне агенције државних, покрајинских или органа локалне самоуправе 
- Пословно-административне функције за развој приватног пословања или обављање јавних 

функција (рентирање непокретности) 
- Васпитно-образовне и културне делатности (завичајни музеј, ликовне колоније, музичке школе 

и сл.) 
 

5.3. Закључна разматрања о пословним моделима  
       за потребе управљања јавном имовином 
 

Развој наведених пословних модела и подизање функционалности предметних непокретности и њиховог 
значаја за локални развој могуће је уколико локална самоуправа задржи одређени део јавног интереса у 
предметним активностима. Прецизније, продаја непокретности и отуђење из јавне својине онемогућује 
остваривање пословних модела у којима би локална самоуправа имала удела. Са друге стране, 
тренутне намене и функције непокретности нису у довољној мери оствариле позитивне ефекте локалној 
заједници и неопходно је њихово побољшање. У складу са наведеним, неопходно је комбиновање 
потенцијала који носи приватни сектор (додатне финансије, логистика, управљање развојем у складу са 
тржишним потребама) и јавни сектор (власништво над имовином, јавна овлашћења и функције). На 
наведени начин остварили би се позитивнији и шири ефекти за заједницу у поређењу са продајом 
(отуђењем) непокретности или њеним задржавањем у својини које би захтевало додатне финансијске, 
логистичке и друге напоре локалне самоуправе. 

 

83. Упоредни приказ пословних модела погодних за развој анализираних непокретности 

Пословни модели 

Непокретности 

3880/3 КО Рума 3136 КО Рума 
1970 и 1971 КО 

Рума 
361 КО Путинци 

Design Built (DB)     

Design-Build-
Maintain (DBM) 

  Х  

Design-Build-
Operate (DBO) 

Х  Х Х 

Design-Build-
Оperate-Maintain 
(DBOM) 

Х  Х Х 

Build-Operate-
Transfer (BOT) 

  Х Х 

Build-Operate-
Own (BOO) 

  Х Х 

Private-Finance-
Initiative (PFI) 

Х Х Х Х 

Joint venture Х Х Х Х 
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Упоредна анализа пословних модела и непокретности за које би били оптимални, указала је на 
упадљиву разлику у броју модела који су примењиви за грађевинско земљиште са једне стране и објекте 
и земљиште уз објекте са друге. Упадљива је и чињеница да су два пословна модела (PFI) и Joint venture 
примењиви за све анализиране непокретности и да су са аспекта флексибилности погодни како за 
приватни тако и за јавни сектор. Одабир конкретног модела који ће бити имплементиран у зависности је 
од карактера делатности заинтересованих партнера као и урбанистичке намене дефинисане планским 
документима.  
 
 

VI Маркетинг план  
 

6.1. Методолошки приступ 
 

Након дефинисања одговора на кључна питања која су од значаја за локалну самоуправу као носиоца 
права својине на непокретности (намена непокретности, оптимални пословни модели и будући правци 
развоја), неопходно је формулисати промотивне алате и динамику њиховог коришћења како би се 
привукли заинтересовани инвеститори из тржишних ниша којима би предметне непокретности биле од 
интереса за улагање. 
Почетни корак у проналажењу инвеститора, представља израда детаљне ситуационе анализе у погледу 
врсте и катагорије трошкова које је неопходно реализовати (делимично је овај корак извршен и кроз 
налазе ове анализе). Други корак представља постављање циљева у погледу врсте и броја улагања 
који би требало остварити у одређеном временском периоду. Успех у остварењу тако програмираних 
циљева могућ је само уколико постоји јасна слика локалних потенцијала и предности, као и мањкавости 
у односу на конкурентске локације. Ова слика омогућава идентификацију циљних група инвеститора и 
привредних сектора, које имају реалну потребу за ресурсима којима локације располажу. Овај корак се 
може разложити на неколико повезаних активности:  
 

 Одређивање потреба локалне самоуправе за врстом и обимом инвестирања. Имајући у виду 
портфолио јавне имовине, стратешке циљеве развоја локалне заједнице, географске и 
привредне карактеристике, логично је да је фокус активности на привлачењу инвестиција које су 
компатибилне са локалним ресурсима. Овакав фокус локалну самоуправу чини конкурентном с 
обзиром да нуди ресурсе неопходне улагачима, и компатибилне су њиховим дугорочним 
потребама.  

 Анализа трендова инвестирања и фокус на стварање стратешких партнерстава. Приликом 
одређивања циљева неопходно је узети у обзир трендове улагања. Евидентно је да су за 
општину Рума кључни следећи трендови:  

o долазак страних компанија на тржиште града Београда и Новог Сада 
o континуирано повећање тражње за радном снагом 

Ови трендови опредељују јасан фокус локалне самоуправе ка групама инвеститора које треба 
анимирати. Уједно, фокусирање ка инвеститорима и партнерима (амбасаде, привредне коморе) 
мањег броја замаља омогућава усмереност и изградњу директних и личних контаката и 
партнерстава.     

 Анализа конкурентских локација. Инвеститори доносе одлуке након детаљне анализе предности 
и мана неколико локација унутар једне земље. Привлачење инвестиција подразумева не само 
јасно разумевање локалних потенцијала, већ познавање предности и мана конкуренције. 
Параметри поређења треба да обухватају приступ квалификованом особљу и менаџменту, 
инфраструктуру, квалитет администрације и сервиса инвститора, статутарне бенефите (нпр. 
подршка инвестицијама), приступ добављачима и дистрибутерима, логистички и транспортни 
параметри.  На бази ових података неопходно је издвојити аргументе који представљају 
једниствену предност локације комплекса у односу на конкуренцију.  

 Идентификација и развој партнерстава. Једном одређени циљеви у погледу врсте и порекла 
улагања омогућавају сарадњу са другим ентитетима јавног и приватног сектора који имају 
компатибилне интересе (амбасаде, конзулати, консултантске куће, грађевинске фирме, 
привредне коморе). Оваква парнтерства, уколико се правилно негују и управљају, могу имати 
значајан ефекат у погледу видљивости инвестиционих потенцијала, подизања капацитета и 
ресурса општине у погледу маркетинга и пружања пост инвестиционих услуга, и подићи ниво 
поверења које инвеститори а приори имају према локацији. Сва партнерства морају бити јасно 
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дефинисана, са опредељеним и мерљивим циљевима, расподелом обавеза и временским 
оквиром. 

 

Трећи корак представља креирање имиџа локалне самоуправе као места погодног за инвестирање. 
Општина Рума поседује сертификат Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД) 
http://www.ruma.rs/portal2/jupgrade/index.php?option=com_content&view=article&id=9834:2018-04-24-10-53-
17&catid=204:news&lang=en&Itemid=63 и сходно наведеном предметне активности не представљају већи 
изазов за локалну самоуправу.  
 

84. Додела БФЦ СЕЕ сертификата за повољно пословно окружење општини Рума 

 
Извор:http://www.ruma.rs/portal2/jupgrade/index.php?option=com_jce&view=popup&tmpl=component&img=slike/naledsertif

ikaturucenje.jpg&title=&lang=en 
 

  

http://www.ruma.rs/portal2/jupgrade/index.php?option=com_content&view=article&id=9834:2018-04-24-10-53-17&catid=204:news&lang=en&Itemid=63
http://www.ruma.rs/portal2/jupgrade/index.php?option=com_content&view=article&id=9834:2018-04-24-10-53-17&catid=204:news&lang=en&Itemid=63
http://www.ruma.rs/portal2/jupgrade/index.php?option=com_jce&view=popup&tmpl=component&img=slike/naledsertifikaturucenje.jpg&title=&lang=en
http://www.ruma.rs/portal2/jupgrade/index.php?option=com_jce&view=popup&tmpl=component&img=slike/naledsertifikaturucenje.jpg&title=&lang=en
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Сврха целокупног маркетинга за локацију непокретности као инвестиционе дестинације је да “убеди” 
инвеститора да је најбоља опција за улагање. Полазна тачка је креирање имиџа локалне заједнице као 
доброг пословног окружења. Инвеститори своје одлуке доносе на основу лимитираних информација и 
осећаја. Креирање имиџа подразумева управљање током информација од стране локалне самоуправе 
на начин да пословна заједница добије најповољнију могућу слику општине као доброг окружења за 
улагање и пословање. Креирање имиџа подразумева неколико повезаних активности: 

 

 Разумевање постојеће перцепције инвеститора и јавности у погледу потенцијала локације 
као места за улагање. Како инвеститори виде локалну заједницу, и у оквиру ње локацију 
непокретности, у односу на конкурентске локације и друге општине? Инвеститори баратају 
лимитираним информацијама, и њихова процена локација се креира и на основу личног осећаја и 
јавно доступних информација, које можда нису потпуно тачне. Ова процена се може вршити 
праћењем јавних гласила, али и анкетирањем пословне заједнице путем структурираних 
интервјуа.  

 Креирање маркетиншког садржаја и поруке. Утврђивање и разумевање перцепције улагача у 
погледу непокретности и локалне заједнице омогућава препознавање и разраду одговарајућег 
маркетиншког садржаја и поруке. Маркетиншки садржај треба да испуњава одређене услове: 
 

a) Садржај мора да буде компатибилан са потребама инвеститора. У овом контексту, 
препознати секторске потребе инвеститора, конципирати секторске маркетиншке 
стратегије спрам конкретних потреба. 

b) Садржај мора да истиче јединствене атрибуте локалне заједнице као пословне 
дестинације. Ови аргументи треба да недвосмислено указују на карактеристике које 
издвајају локацију непокретности у односу на конкурентске локације. 

c) Порука мора бити прецизна и истинита. Локалне самоуправе често чине драматичну 
грешку и представљају инвеститорима квалитете које заправо немају (нпр. маркетинг 
индустријске зоне у којој не постоји сва неопходна инфраструктура, или нису решени 
имовинско-правни односи, давање нетачних података у погледу радне снаге итд). 
Инвеститори су свакако свесни егзактних чињеница, и пружање погрешних информација 
не доноси никакву корист. 

 Креирање одговарајућих информативних алата. Информативни алати непосредно 
представљају жељене поруке заинтересованој јавности. Најважнији алати које би требало 
монтинуирано развијати су: 
 

o Уводне брошуре. Ове публикације пружају елементарне податке о инвестиционој 
локацији и обично представљају први начин персонализованог упознавања инвеститора 
са локацијом. Добра брошура је важна зато што неквалитетни материјали указују на 
некомпетентност локалне самоуправе. 

o Интернет. Овако представљене информације су јефтин и практичан начин промоције 
инвестиционих ресурса, нарочито посредницима и партнерским организацијама. 
Међутим, интернет презентације се морају комбиновати са другим маркетиншким 
алатима, имајући у виду очекивања инвеститора у погледу сервисирања информацијама. 

o Секторске студије и информације. Инвеститори из одређених сектора доносе своје 
инвестиционе одлуке спрам информација о ресурсима и квалитетима локације који су 
компатибилни њиховим потребама. Пружање података од важности за поједине 
привредне гране је често јефтин а ефикасан начин да се општина издвоји од конкурената 
који битне податке нису систематизовали односно припремили. Нпр. подаци о 
расположивој високостручној радној снази, њеној структури, образовању и секторима, су 
елементарни за инвеститоре из радно интензивних делатности. Надаље, израда и 
презентација оваквих података доприноси идентификацији општинске управе као 
софистицираног и компетентног партнера инвеститору. 

o Билтени. Регуларна издања инвестиционих билтена доприносе одржавању односа са 
инвеститорском заједницом, континуираног праћења нових информација од стране 
заинтересоване јавности и одржавању позорности и динамике. Да би остварио ефекте, 
билтен мора бити приређен у електронској форми и на исти начин дистрибуиран циљној 
публици.   
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Поред предметних информативних алата, значајне активности које могу подићи видљивост 
инвестиционих потенцијала представљају и следеће активности: 

 

o Рекламне и промотивне кампање; Имиџ локалне самоуправе, нарочито у широј јавности, 
може се побољшати коришћењем услуга специјализованих маркетиншких агенција. 
Избор оваквих агенција је захтеван посао, пошто је неопходно да исте имају адекватно 
искуство, умреженост и капацитете за специфичну услугу маркетинга инвестиционе 
локације. Уз услов правилног избора маркетиншког агента, успешна кампања захтева 
јасно дефинисање агенду циљева и порука маркетиншке кампање, циљне групе којој је 
порука упућена, као и медија у којима ће се информације појавити. Имајући у виду 
специфичности локалне самоуправе, и раније образложену логику обраћања циљним 
инвеститорским групама из специфичних земаља и инвеститорских ниша, маркетиншке 
кампање би требало да буду усмерене на професионалне медије који прате дешавања у 
циљним индустријама (билтени међународних привредних комора, прегледи итд).  

 

o ПР кампање; Имиџ је ствар субјективне перцепције колико и чињеница. ПР кампање су 
ефектан начин креирања свести, информисања и едукације шире јавности. То је такође 
начин да се измене негативни аспекти имиџа локалне самоуправе. Поред тога, овај алат 
је релативно приступачан, а у поређењу са далеко скупљим плаћеним огласима има већи 
кредибилитет. Позитиван чланак у специјализованим новинама улива веће поверење 
него плаћени оглас. Основни предуслов за успешно организовање оваквих кампања је 
успостављање и одржавање добрих односа са утицајним новинарима и медијима. Једном 
успостављена сарадња олакшава се и одржава редовним креирањем медијских пакета и 
ПР објава. Овај алат се може користити и на међународном плану. 

 

o Семинари и конференције; Учешће представника локалне самоуправе на домаћим и 
међународним семинарима и конференцијама осигурава видљивост напора на пољу 
промоције пословног окружења, али и директан контакт са заинтересованом стручном 
јавношћу и пословном заједницом. 

 

У складу са изнетим теоријским поставкама, као и задатим пројектним задатком, акциони план за 
унапређење видљивости анализираних непокретности биће анализиран за петогодишњи период и са 
дефинисаном надлежношћу органа локалне самоуправе: 
 

85. Акциони план за унапређење видљивости  
инвестиционих потенцијала за непокретности у јавној својини општине Рума 

Активност 
Година реализације 

Реализатор 

1 2 3 4 5 

Ситуациона анализа – процена трошкова 
привођења локације / непокретности намени 

      

Програмирање циљева улагања у локацију / 
непокретност 

      

Креирање имиџа као доброг места за 
улагање 

      

Креирање маркетиншког садржаја и поруке за 
конкретне локације / непокретности 

      

Креирање информативних алата (брошуре, 
презентације и сл.) и реализација 
промотивних активности 

      

 

Предметни теоријски модел неопходно је разматрати на макро нивоу (положај општине Рума у 
националном инвестиционом окружењу) као и на микро нивоу (положај конкретних локација / 
непокретности у широј понуди непокретности и локација за инвестирање у општини Рума).  
 

6.2. Акциони планови за промоцију инвестиционих могућности 
 
6.2.1. Макро ниво промотивних активности 
 

Промоција инвестиционих могућности анализираних непокретности мора се разматрати на макро и 
микро нивоу како је већ и наглашено. У складу са тим може се констатовати да је видљивост 
макроположаја непокретности и њихове погодности за улагање у зависности од активности које локална 
самоуправа реализује у ширем контексту привлачења инвестиција, те и формирање конкретног акционог 
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плана мора бити у складу са њима. Сходно наведеном у наставку наводимо предлог петогодишњег 
акционог плана који је неопходно реализовати континуирано до привођења локација намени и који је 
неопходно интегрисати и у друге развојне планове локалне самоуправе: 
 

86. Предлог акционог плана за унапређење видљивости инвестиционих локација  
у јавној својини општине Рума на макро нивоу 

Активност 
Година реализације 

Реализатор 

1 2 3 4 5 

Ситуациона анализа – процена 
трошкова привођења локације / 
непокретности намени 

Х  Х  Х Локална самоуправа 

Програмирање циљева улагања у 
локацију / непокретност 

 Х    КЛЕР; одељење за инвестиције 

Креирање имиџа локалне самоуправе 
као доброг места за улагање 

Х Х Х Х Х 
Председник општине, КЛЕР 

Регионална развојна агенција Срем 

Креирање маркетиншког садржаја и 
поруке за конкретне локације / 
непокретности 

Х  Х  Х 
КЛЕР, надлежне службе за односе 
са јавношћу локалне самоуправе 

Креирање информативних алата 
(брошуре, презентације и сл.) и 
реализација промотивних активности 

Х Х Х Х Х 
КЛЕР; надлежне службе за односе 
са јавношћу локалне самоуправе 

 

Ситуациона анализа за предметне непокретности реализована је као активност (израдом Студије на 
овом месту). У наредном периоду (пожељно на сваке две године) неопходно је новелирање 
информационе основе о јавној имовини за потребе локалног развоја посебно у домену процене тржишне 
вредности и предлога утилизације у складу са развојним иницијативама локалне самоуправе.  
 

Опремање локација и програмирање средстава у буџету локалне самоуправе представља корак којим се 
подиже атрактивност за улагања, и указује на агилност локалне самоуправе у активирању инвестиционих 
потенцијала.  
 

Креирање имиџа локалне самоуправе као погодног окружења за реализацију инвестиција, је активност у 
коме је локална самоуправа етаблирана и неопходно је у наредном периоду наставити са унапређењем 
услова пословања и подршке коју локална заједница пружа заинтресованим улагачима. 
 

Један од најважнијих задатака приликом припреме промотивних активности јесте креирање 
маркетиншких садржаја и порука за потенцијалне инвеститоре. У складу са налазима Студије на овом 
месту, биће креиран сет информативних брошура у којима ће бити приказане субмлимиране 
информације од значаја за улагање у анализиране непокретности. У наредном периоду, неопходно је на 
сваке две године новелирати предметну информациону основу, у складу са променама које ће се у 
локалној заједници дешавати (измене урбанистичких планова, комуналних одлука, цена 
инфраструктурног опремања грађевинског земљишта итд.). 
 

Финални израз промотивних активности јесте одабир адекватних информативних алата путем којих би се 
циљне групе информисале о могућностима реализације инвестиција како у конкретне непокретности 
тако и у локалну самоуправу у целини.  
 

Заокружен сет активности које су наведене и које би се реализовале у сагласности са развојним 
активностима локалне самоуправе, унапредиће макро видљивост инвестиционих потенцијала општине 
Рума. 
 
6.2.2. Микро ниво промотивних активности  
 

У наставку ћемо навести предлог акционог плана и активности које је неопходно реализовати како би се 
побољшала видљивост инвестиционих потенцијала на микро нивоу (у односу на друге инвестиционе 
локације локалне самоуправе). За разлику од макро нивоа, активности на овом месту везане су за 
побољшање видљивости (конкурентности) анализираних непокретности у Студији са циљем да се 
њихови најбољи аспекти истакну у први план за потенцијалне улагаче, као и да се укаже на мере 
подршке локалне самоуправе које конкретним непокретностима могу подићи тржишну вредност и 
смањити оперативне трошкове заинтересованим инвеститорима. Сходно наведеном, предлог акционог 
плана био би следећи: 
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87. Предлог акционог плана за унапређење видљивости инвестиционих локација  
у јавној својини општине Рума на микро нивоу 

Активност 
Година реализације 

Реализатор 

1 2 3 4 5 

Израда специјализоване публикације и 
каталога са основним подацима о 
непокретности и њеним потенцијалима 
за улагање 

Х  Х  Х 
КЛЕР, надлежне службе за односе 
са јавношћу локалне самоуправе 

Израда специјализоване двојезичне wеб 
презентације која би била намењена 
инвеститорској и привредној заједници, 
и која би била везана за основну 
презентацију локалне самоуправе 

Х  Х  Х 
КЛЕР, одељење за ИТ, надлежне 

службе за однсе са јавношћу 
локалне самоуправе 

Израда презентација и различитих 
штампаних материјала за промоцију 
инвестиционих потенцијала које би се 
прилагођавале различитим форматима 
догађаја на којима би се представљале 

Х Х Х Х Х 
КЛЕР, надлежне службе за односе 
са јавношћу локалне самоуправе 

Креирање листе актера којима ће се 
слати информације о могућностима 
улагања 

Х Х Х Х Х 
КЛЕР, надлежне службе за односе 
са јавношћу локалне самоуправе 

Креирање годишњег календара 
промоције - динамика информисања 
(годишње, полугодишње, квартално, 
месечно) 

Х Х Х Х Х 
КЛЕР, надлежне службе за односе 
са јавношћу локалне самоуправе, 

кабинет председника општине 

Одабир промотивних алата којима ће се 
информисати категорије потенцијално 
заинтересованих страна 

Х Х Х Х Х 
КЛЕР, надлежне службе за односе 
са јавношћу локалне самоуправе 

Представљање инвестиционих 
потенцијала на специјализованим 
догађајима (сајмови инвестиција, 
некретнина, туризма, привреде итд) у 
земљи и иностранству 

Х Х Х Х Х 
КЛЕР, надлежне службе за односе 
са јавношћу локалне самоуправе, 

председник општине 

Организовање презентација и директних 
састанака са потенцијалним 
инвеститорима или привредницима 

Х Х Х Х Х 
КЛЕР, надлежне службе за односе 
са јавношћу локалне самоуправе 

 

За разлику од макро активности, активности за подизање видљивости инвестиционих потенцијала на 
микро нивоу суштински представљају активности које је неопходно континуирано реализовати. Кључни 
актери у подизању видљивости предметне јавне имовине јесу: 

- Председник оптине и његов кабинет са сарадницима 
- Канцеларија за локални економски развој и 
- Надлежне службе за односе са јавношћу 

 

Сходно чињеници да је општина Рума препозната као дестинација на којој се успешно могу реализовати 
инвестиције (најновије инвестиције представљају: "Митас", "Хачинсон", "Албон", "HealtCare Europe", 
"Румекон", "Фрезал" итд.) неопходно је уложити минималне додатне напоре и проширити палету 
инвестиционих локација у понуди кроз израду адекватних промотивних алата и директно 
представљање потенцијалним инвеститорима. На наведени начин ће се резултати Студије на овом 
месту у пуној мери афирмисати и омогућити активирање анализиране јавне имовине за потребе 
локалног економског развоја. 
 

6.3. Профил потенцијалних инвеститора, инвестиција  
       и тржишних ниша за реализацију промотивних активности  
 

Непокретности које су анализиране у Студији представљају мали део инвестиционих локација општине 
Рума. Са друге стране, њихов потенцијал за развој (посебно објеката и земљишта уз објекте у центру 
Руме) је значајан и може бити интересатан различитим партнерима како из приватног тако и јавног 
сектора. У складу са наведеним, биће анализиран очекивани тип инвестиција (у односу на карактер 
инвестиције која се очекује), пожељни типови инвеститора у односу на висину улагања (мали: до 3 
мил.евра, средњи: 3 - 5 мил.евра и велики: преко 5 мил.евра) као и нише (сегменти привреде) из којих се 
очекује интересовање и ка којима је неопходно усмерити активности везане за промоцију инвестиционих 
потенцијала. 
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88. Класификација типова инвестиција, типова инвеститора и инвеститорских ниша 
за анализиране непокретности 

непокретност 
Тип инвестиције 

Тип инвеститора 
(инвестиције) 

Инвеститорска 
ниша 

greenfield brownfield закуп мали средњи велики 

Уступање у закуп        

Отуђење 
непокретности 

       

 

Задржавање непокретности у јавној својини није анализирано као модел располагања за који се утврђују 
промотивне активности. Потенцијално успостављање ЈППа као и модели у којима се непокретност не 
отуђује из јавне својине, разматрани су кроз модел уступања у закуп. Сходно наведеном, у наставку 
наводимо преглед кључних аспеката потенцијалних инвеститора који се могу сматрати оптималним 
улагачима у анализиране непокретности: 
 
6.3.1. Грађевинско земљиште на катастарској парцели број 3880/3, КО Рума 
 

Предметна непокретност представља неизграђено грађевинско земљиште, које је инфраструктурно 
неопремљено (инфраструктура се налази на удаљености од око 200м). У складу са наведеним можемо 
констатовати следеће: 
 

89. Пожељни тип инвестиције, тип инвеститора и инвеститорске нише  
у односу на модел располагања над непокретности на кат.парцели 3880/3 у КО Рума 

3880/3 
Тип инвестиције 

Тип инвеститора 
(инвестиције) Инвеститорска ниша 

greenfield brownfield закуп мали средњи велики 

Уступање у закуп Х   Х   Мала привреда, прерада метала, 
пластике, дрвета, лака хемијска и 
прехрамбена индустрија; трговина 
на мало и велико прехрамбеним и 
непрехрамбеним производима  

Отуђење 
непокретности 

Х   Х   

 

У складу са урбанистичким, инфраструктурним и функционалним предиспозицијама локације, њено 
привођење намени оптимално је за потребе мале привреде и привредника којима просторни захтеви 
нису значајни (сходно површини локације која износи 0,9 Ха). Уколико се стекну неопходни услови, 
укрупњавање локације са околним парцелама као и њихово инфраструктурно опремање створило би 
веће шансе за привлачење инвеститора из нише средњих и великих улагача.  
 
6.3.2. Грађевинско земљиште на катастарској парцели број 3136, КО Рума 
 

Предметна непокретност представља опремљено грађевинско земљиште које се налази у централној 
зони Руме и намењена је развоју функција образовања и васпитања. Сходно наведеном констатујемо 
следеће: 

90. Пожељни тип инвестиције, тип инвеститора и инвеститорске нише  
у односу на модел располагања над непокретности на кат.парцели 3136 у КО Рума 

3136 
Тип инвестиције 

Тип инвеститора 
(инвестиције) Инвеститорска ниша 

greenfield brownfield закуп мали средњи велики 

Уступање у закуп Х   Х   Образовање, специјализоване 
школе (музичке, ликовне, 
уметничке) и стационари за 
ученике; Васпитање – обданишта, 
вртићи, национални развојни 
центри за таленте и рад са децом 
и одраслима 

Отуђење 
непокретности 

Х    Х  

 

Специфична намена локације и њен урбанистички карактер омогућавају развој инвестиционих пројеката 
који могу имати велики локални али и регионални и национални значај. Непокретност поседује изузетну 
локацију у централној зони насеља и потенцијално је могуће исту пренаменити и за друге развојне 
иницијативе од значаја за локалну заједницу (становање, стамбено пословни центри и сл.). 
 
6.3.3. Објекти и земљиште уз објекте на катастарским парцелама број 1970 и 1971, КО Рума  
 

Предметне непокретности налазе се у ужој централној зони Руме и представљају комплекс који тренутно 
користе друштвено-политичке организације. Објекти се налазе у лошем материјалном стању и 



  
 
 

ЕУ ЗА РАЗВОЈ НАШЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

                                                                                                                                Општина Стара Пазова 
Светосавска 11, Стара Пазова 

022/310044 
exchange5@starapazova.eu      

С
тр

ан
а 

  7
1
 

неопходно је улагање у ревитализацију/санацију или потенцијално рушење у складу са условима 
надлежног завода за заштиту споменика културе. У складу са наведеним констатујемо следеће: 

 

91. Пожељни тип инвестиције, тип инвеститора и инвеститорске нише  
у односу на модел располагања над непокретностима  

на кат.парцелама 1970 и 1971 у КО Рума 

1970 
1971 

Тип инвестиције 
Тип инвеститора 

(инвестиције) Инвеститорска ниша 

greenfield brownfield закуп мали средњи велики 

Уступање у закуп   Х Х   Пословање, администрација;  
У случају рушења објеката и 
пренамене: становање, стамбено-
пословни комплекси 

Отуђење 
непокретности 

 Х  Х   

 

Основни предуслов за даље располагање непокретностима на локацији представља утврђивање 
прецизних услова заштите споменика културе (уколико остану на снази) или њихово укидање у складу са 
тренутним стањем објеката. Непокретности се налазе на изузетно повољној локацији у централном делу 
Руме и могућ је развој различитих комерцијалних и административних функција које би биле у 
сагласности са централним карактером зоне у којој се непокретности налазе. 
 
6.3.4. Објекат и земљиште уз објекат на катастарској парцели број 361, КО Путинци  
 

Предметна непокретност  налази се у централној зони насеља Путинци и налази се у лошем 
материјалном стању (неопходна реконструкција / санација). Објекат је планиран за јавне делатности 
(намене) и ужива претходну заштиту споменика културе. Сходно наведеном констатујемо следеће: 
 

92. Пожељни тип инвестиције, тип инвеститора и инвеститорске нише  
у односу на модел располагања над непокретности на кат.парцели 3136 у КО Рума 

3136 
Тип инвестиције 

Тип инвеститора 
(инвестиције) Инвеститорска ниша 

greenfield brownfield закуп мали средњи велики 

Уступање у закуп   Х Х   
Пословање, администрација, 
јавни сервиси и друге делатности 
од јавног значаја  

 

Непокретност представља један од насељских репера и у складу са наведеним је и планирана кроз 
урбанистичке планове као локација за развој јавних намена и делатности. Сходно наведеном отуђење 
непокретности је нереалан модел располагања и за његову реализацију је неопходан већи број 
активности које би успориле потенцијалне инвеститоре у реализацији њихових пословних идеја. 
Уступање у закуп у складу са јавним наменама представља оптималан модел и неопходно је усмерити 
промотивне активности у наведеном смеру посебно за нишу малих привредника и других сервисних 
активности канцелријског типа. 
 

6.4. Закључна разматрања о активностима за унапређење видљивости 
       инвестиционих потенцијала јавне имовине  
 

Општина Рума представља значајно место на мапи реализованих инвестиција у Републици Србији са 
доказаним капацитетом у сервисирању инвеститора и њихових захтева приликом реализације 
инвестиционих пројеката. Са друге стране, капацитети локација јавне имовине за потенцијалне 
инвеститоре (пре свега из нише малих и средњих улагача), нису у пуној мери искоришћени и неопходна 
је значајнија активност на наведеном пољу. 
 

Анализирана јавна својина, у односу на интензитет очекиваних инвестиција и функционални утицај на 
локалну заједницу, представља локације секундарне важности. Са друге стране, њено активирање даје 
јој нову функцију и значај што је у поређењу са њеним тренутним статусом, унапређење њене функције и 
њене вредности. Наведено се посебно односи на објекте и земљиште уз објекта на кат.парцелама број: 
1970, 1971 у КО Рума и 361 у КО Путинци. 
 

Анализа активности које је локална самоуправа предузела у циљу унапређења видљивости њених 
инвестиционих потенцијала, указала је на два основна закључка:  
 

1. Неопходно је наставити континуиран процес промовисања потенцијала за инвестирање у 
локалну заједницу (макро ниво промоције, фокус на радну снагу, сировине, индустријске зоне, 
потенцијале за кооперацију и сл.) 
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2. Потребно је креирање индивидуализованог приступа у промоцији инвестиционих потенцијала 
за конкретне локације у јавној својини са посебним фокусом на могућности њиховог 
активирања за карактеристичне гране привреде (са фокусом на услужни сектор). 

 

Од посебног значаја је креирање маркетиншких садржаја (чији део чине и налази ове Студије) за 
предметну јавну имовину и њихово предстаљавње путем адекватних промотивних алата потенцијалним 
улагачима, са посебним фокусом на капацитете локалне привредне заједнице. Сматрамо да су 
потенцијални улагачи из домена мале привреде оптимална ниша ка којој треба усмерити напоре у 
пласирању предметних локација и са којима се могу ускладити развојни интереси који би били у широј 
функцији локалне заједнице. 
 
 

VII Закључак  
 
Општина Рума представља значајно место на инвеститорској мапи Републике Србије. Реализоване 
стране директне инвестиције и повољан географски положај у односу на кључне саобраћајне коридоре и 
функционалне токове гарантују наставак интересовања за улагање у локалну заједницу. Сходно 
наведеном, неопходно је да локална самоуправа настави даљи развој пословних зона и развој 
сервисних функција за све заинтересоване улагаче, уз континуирану промоцију и присуство на 
релевантним манифестацијама на којима се презентују могућности за улагања. 
 

Са друге стране, видљивост инвестиционих потенцијала и могућности улагања у јавну имовину која је 
анализирана у Студији није адекватна и неопходно је њено унапређење. Основни модели располагања 
који су се анализирали су: задржавање у јавној својини, уступање у закуп и отуђење. Најмање 
оптерећење реализације за органе локалне самоуправе везано за моделе продаје и уступања у закуп 
предметних непокретности у виђеном стању, док су најзахтевнији модели располагања везани за 
задржавање непокретности у јавној својини и њихово привођење намени јавним (буџетским) средствима. 
Посебно је вредно истаћи могућност развоја јавно-приватног-партнерства у којем би се поделио ризик са 
партнерима из приватног сектора и брже реализовао комерцијални капацитет непокретности које су 
анализиране. Такође, подизање конкуретности предметним непокретностима омогућило би се 
унапређењем њихових капацитета и функција и циљаним промовисањем потенцијалним партнерима за 
сарадњу.  
 

Анализа акционих планова и корака за привођење намени, указала је да су за грађевинско земљиште 
значајно дужи интервали опремања сходно ширим инфраструктурним захватима које је неопходно 
реализовати. Такође, обнова објеката у јавној својини који би се задржали, захтевала би одређено време 
уз проналажење алтернативних решења за њихове тренутне кориснике у периоду 
реконструкције/санације/рушења. Уступање у закуп непокретности у виђеном стању (објеката и 
земљишта уз објекте) представља за локалну самоуправу моделе располагања који се најбрже и 
најлакше могу реализовати. 
 

Упоредна анализа пословних модела и непокретности за које би били оптимални, указала је на 
упадљиву разлику у броју модела који су примењиви за грађевинско земљиште са једне стране и објекте 
и земљиште уз објекте са друге. Упадљива је и чињеница да су два пословна модела (PFI) и Joint venture 
примењиви за све анализиране непокретности и да су са аспекта флексибилности погодни како за 
приватни тако и за јавни сектор.  
 

Анализа активности које је локална самоуправа предузела у циљу унапређења видљивости њених 
инвестиционих потенцијала, указала је да је неопходно је наставити даљи континуиран процес 
промовисања потенцијала за инвестирање у локалну заједницу као и креирање индивидуализованог 
приступа у промоцији инвестиционих потенцијала за конкретне локације са посебним фокусом на 
услужни сектор. Сматрамо да су потенцијални улагачи из домена мале привреде оптимална ниша ка 
којој треба усмерити напоре у пласирању предметних локација у јавној својини и са којима се могу 
ускладити развојни интереси који би били у широј функцији локалне заједнице. 
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Списак прилога 
 
 
1. Административни положај општине Рума 
2. Преглед непокретности у јавној својини општине Рума делегираних за обраду у Студији 
3. Критеријуми евалуације модела располагања јавном имовином са вредностима 
4. Евалуација развојних модела располагања јавном имовином са предлогом бодовања 
5. Положај парцеле 3880/3 (љубичасти полигон) у грађевинском подручју насеља Рума 
6. Извод из е-катастра непокретности за парцелу 3880/3 КО Рума 
7. Положај парцеле 3880/3 у односу на Индустријску улицу (3883/3) 
8. Положај парцеле 3883/3 у радној зони Запад (блок 3-14-2) 
9. Парцела 3880/3 (у позадини десно од водоторња) – поглед са Индустријске улице 
10. Водоводни хидрант и канализациона шахта у траси Индустријске улице испред локације 
11. SWOT анализа (Снаге, Слабости, Могућности, Претње) парцеле 3883/3 у КО Рума 
12. Евалуација развојног модела располагања парцелом 3880/3 у КО Рума 
13. Положај парцеле 3136 (љубичасти полигон) у грађевинском подручју насеља Рума 
14. Извод из е-катастра непокретности за парцелу 3136 КО Рума 
15. Положај парцеле 3136 у односу на Улицу Главну и парцеле 1775 и 1776 
16. Положај парцеле 3136 (жути полигон) у централној зони Руме (блок 1-1-4) 
17. Мелиорациони канал са западне стране парцеле 3136 у КО Рума 
18. Канализациона шахта са западне стране парцеле 3136 у КО Рума 
19. SWOT анализа (Снаге, Слабости, Могућности, Претње) за парцелу 3136 у КО Рума 
20. Евалуација развојног модела располагања парцелом 3136 у КО Рума 
21. Положај парцела бр.1970 и 1971 (љубичасти полигон у црвеној кружници)  
      у грађевинском подручју насеља Рума 
22. Геодетски приказ парцела 1970 и 1971 у КО Рума и њихове оријентације на улице  
      Железничка (кат.парц.бр.7311) и Станка Пауновића Вељка (кат.парц.бр.7305) 
23. Извод из е-катастра непокретности за парцелe 1970 и 1971 у КО Рума 
24. Извод из е-катастра непокретности за објекте на парцелама 1970 и 1971 у КО Рума 
25. Приказ урбанистичког блока 3-1-7 и парцела 1970 и 1971 у КО Рума 
26. Положај антенског стуба радио аматера на парцели 1970 у КО Рума 
27. Гараже и помоћне просторије на парцели 1971 у КО Рума 
28. SWOT анализа (Снаге, Слабости, Могућности, Претње) непокретности  
      на катастарским парцелама број 1970 и 1971 у КО Рума 
29. Евалуација развојног модела располагања непокретностима  
      на парцелама 1970 и 1971 у КО Рума 
30. Положај непокретности на кат.парцели бр.361 у КО Путинци  
      (љубичасти полигон у црвеној кружници) 
31. Извод из е-катастра непокретности за парцелу 361 у КО Путинци 
32. Извод из е-катастра непокретности за објекат на парцели 361 у КО Путинци 
33. Геодетски приказ парцеле 361 у КО Путинци и њене оријентације на улице:  
      Кнез Михајлова (кат.парц.бр.1338), Васе Рајчевића (кат.парц.бр.1340) и  
      Душка Јокића (кат.парц.бр.1343) 
34. Урбанистичка намена катастарске парцеле број 361 у КО Путинци 
35. Оријентација објекта на парцели 361 у КО Путинци и положај стубне трафо станице 
36. SWOT анализа (Снаге, Слабости, Могућности, Претње) непокретности 
      на катастарској парцели 361 у КО Путинци 
37. Евалуација развојних модела располагања непокретностима  
      на катастарској парцели 361 КО Путинци 
38. Сумарни преглед пожељних модела располагања над анализираним непокретностима 
39. Елементи конкурентности јавне имовине у општини Рума 
40. Елементи конкурентности грађевинског земљишта  
      на катастарској парцели број 3880/3 у КО Рума 
41. Елементи конкурентности грађевинског земљишта  
      на катастарској парцели број 3136 у КО Рума 
42. Елементи конкурентности објеката и земљишта уз објекте  
      на катастарским парцелама број 1970 и 1971 у КО Рума 
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43. Елементи конкурентности објекта и земљишта уз објекат 
      на катастарској парцели број 361 у КО Путинци 
44. Упоредни приказ локацијских елемената конкурентности  
      за анализиране непокретности у јавној свијини у општини Рума 
45. Упоредни приказ урбанистичко-грађевинских елемената конкурентности  
      за анализиране непокретности у јавној свијини у општини Рума 
46. Упоредни приказ функционалних елемената конкурентности  
      за анализиране непокретности у јавној свијини у општини Рума 
47. Упоредни приказ правно-имовинских елемената конкурентности  
      за анализиране непокретности у јавној свијини у општини Рума 
48. Упоредни приказ вредновања конкурентности  
      за анализиране непокретности у јавној свијини у општини Рума 
49. Приказ радних зона у грађевинском подручју Руме (плави полигони) 
50. Приказ локације намењених образовању и васпитању у грађевинском подручју Руме  
      (плави полигони) у односу на положај разматране локације (светло плави круг) 
51. Зграда Магистрата у Руми 
52. Положај непокретности на парцелама 981, 982 и 983 у КО Рума 
53. Приказ конкурентских локација за непокретност број 361 (плави полигон) 
      на парцелама бр. 1, 14 и 1023 (зелени полигони) у централној зони Путинаца 
54. Предлог активности за унапређење конкурентности анализиране јавне имовине  
      у општини Рума 
55. Вредновање модела располагања над непокретностима 
      у односу на интензитет финансијског улагања 
56. Опис улагања у грађевинско земљиште на кат.парц.бр.3880/3, КО Рума 
57. Вредновање модела располагања грађевинским земљиштем на кат.парц.бр.3880/3 у КО 
      Рума у односу на интензитет финансијског улагања 
58. Акциони план за грађевинско земљиште на кат.парц.бр.3880/3 у КО Рума  
      са пројекцијом јавних трошкова за модел ''задржавање непокретности у јавној својини'' 
59. Акциони план за грађевинско земљиште на кат.парц.бр.3880/3 у КО Рума  
      са пројекцијом јавних трошкова за модел ''уступање целокупне непокретности у закуп'' 
60. Акциони план за грађевинско земљиште на кат.парц.бр.3880/3 у КО Рума  
      са пројекцијом јавних трошкова за модел ''отуђење целокупне непокретности'' 
61. Опис улагања у грађевинско земљиште на кат.парц.бр.3136, КО Рума 
62. Вредновање модела располагања грађевинским земљиштем на кат.парц.бр.3136 у  
      КО Рума у односу на интензитет финансијског улагања 
63. Акциони план за грађевинско земљиште на кат.парц.бр.3136 у КО Рума  
      са пројекцијом јавних трошкова за модел ''задржавање непокретности у јавној својини'' 
64. Однос локације на кат.парц.бр.3136 у КО Рума са парцелама на којима се обавља 
      трговина на мало (кат.парц.бр.3138/2 – излаз на Иришку улицу, зелени полигон) и 
      трговина грађевинским материјалима (кат.парц.бр.3139 – излаз на Главну улицу, плави  
      полигон) 
65. Акциони план за грађевинско земљиште на кат.парц.бр.3136 у КО Рума  
      са пројекцијом јавних трошкова за модел ''уступање целокупне непокретности у закуп'' 
66. Акциони план за грађевинско земљиште на кат.парц.бр.3136 у КО Рума  
      са пројекцијом јавних трошкова за модел ''отуђење целокупне непокретности'' 
67. Опис улагања у објекте и земљиште уз објекте на кат.парц.бр.1970 и 1971, КО Рума 
68. Вредновање модела располагања објектима и земљиштем уз објекте  
      на кат.парц.бр.1970 и 1971 у КО Рума у односу на интензитет финансијског улагања 
69. Акциони план за објекте и земљиште уз објекте на кат.парц.бр.1970 и 1971 у КО Рума  
      са пројекцијом јавних трошкова за модел ''задржавање непокретности у јавној својини'' 
70. Акциони план за објекте и земљиште уз објекте на кат.парц.бр.1970 и 1971 у КО Рума  
      са пројекцијом јавних трошкова за модел ''уступање непокретности у закуп'' 
71. Акциони план за објекте и земљиште уз објекте на кат. парц.бр.1970 и 1971 у КО Рума  
      са пројекцијом јавних трошкова за модел ''отуђење непокретности'' 
72. Опис улагања у објекат и земљиште уз објекат на кат.парц.бр. 361, КО Путинци 
73. Објекат на парцели 361 у КО Путинци 
74. Вредновање модела располагања објектом и земљиштем уз објекат на кат.парц.бр.361 у 
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      КО Путинци у односу на интензитет финансијског улагања 
75. Акциони план за непокретност на кат.парц.бр.361 у КО Путинци  
      са пројекцијом јавних трошкова за модел ''задржавање непокретности у јавној својини'' 
76. Акциони план за непокретност на кат.парц.бр.361 у КО Путинци  
      са пројекцијом јавних трошкова за модел ''уступање непокретности у закуп'' 
77. Упоредни приказ модела располагања и пројекције инвестиција  
      за анализиране непокретности 
78. Упоредни приказ модела располагања и динамике привођења намени  
      за анализиране непокретности 
79. Анализа пословних модела за грађевинско земљиште на кат.парц.бр.3880/3, КО Рума 
80. Анализа пословних модела за грађевинско земљиште на кат.парц.бр.3136, КО Рума 
81. Анализа пословних модела за објекте и земљиште уз објекте на кат.парц.бр.1970 и 1971, КО Рума 
82. Анализа пословних модела за објекте и земљиште уз објекте на кат.парц.бр.361, КО Путинци 
83. Упоредни приказ пословних модела погодних за развој анализираних непокретности 
84. Додела БФЦ СЕЕ сертификата за повољно пословно окружење општини Рума 
85. Акциони план за унапређење видљивости инвестиционих потенцијала  
      за непокретности у јавној својини општине Рума 
86. Предлог акционог плана за унапређење видљивости инвестиционих локација  
      у јавној својини општине Рума на макро нивоу 
87. Предлог акционог плана за унапређење видљивости инвестиционих локација  
      у јавној својини општине Рума на микро нивоу 
88. Класификација типова инвестиција, типова инвеститора и инвеститорских ниша 
      за анализиране непокретности 
89. Пожељни тип инвестиције, тип инвеститора и инвеститорске нише  
      у односу на модел располагања над непокретности на кат.парцели 3880/3 у КО Рума 
90. Пожељни тип инвестиције, тип инвеститора и инвеститорске нише  
      у односу на модел располагања над непокретности на кат.парцели 3136 у КО Рума 
91. Пожељни тип инвестиције, тип инвеститора и инвеститорске нише  
      у односу на модел располагања над непокретностима  
      на кат.парцелама 1970 и 1971 у КО Рума 
92. Пожељни тип инвестиције, тип инвеститора и инвеститорске нише  
      у односу на модел располагања над непокретности на кат.парцели 3136 у КО Рума 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


