
   

На основу члана 12. став 3. у складу  са  члановима 5.  и 6. 13. став 2. а у  вези  члана  2. ст 1. тачка 11. и 50. 
Закона о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/2005, 123/2017, 101/2011, 93/2012 и 104/2013), члана 
18. и 40. Статута општине Велико  Градиште(„Службени  гласник општине Велико Градиште бр. 9/2008, 5/14, 
5/16, 28/16 и 14/17) и члана 136. Закона  о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) на 
предлог Одељења за привредни и економски развој  и дијаспору Општинске  управе  општине Велико Градиште 
а уз сагласност Општинског већа општине  Велико  Градиште, 

            Скупштина  општине  Велико  Градиште на 16. седници  одржаној  дана 29.03.2018 године донела је,                                                

Р Е Ш Е Њ Е 
О 

ПРОГЛАШЕЊУ  ЈАВНОГ  ПУТА 
 
 

                   1.УТВРЂУЈЕ СЕ да земљиште у грађевинском подручју којег чини катастарска  парцела број 
2139/76, Бошка Вребалова, њива 2 класе,површине 14,97 ари, грађевинско земљиште, где  је као  корисник 
уписан ,,Рамски  Рит“ ад  Велико Градиште, нема својство  пољопривредног  земљишта. 

                    2. УТВРЂУЈЕ СЕ да земљиште у грађевинском подручју којег чини катастарска парцела број 
2139/88, Бошка Вребалова, њива 2 класе, површине 20,75 ари, грађевинско земљиште, где је као корисник 
уписан ,,Рамски Рит“ ад Велико Градиште, нема својство  пољопривредног  земљишта. 

                    3. ПРОГЛАШАВА СЕ да  катастарска  парцела  број 2139/76, Бошка  Вребалова, њива 2 класе, 
површине  14,97 ари, грађевинско земљиште, где је као корисник уписан ,,Рамски  Рит“ ад   Велико Градиште, 
има  својство  јавног  пута  у насељу. 

                   4. ПРОГЛАШАВА СЕ да катастарска парцела број 2139/88, Бошка Вребалова, њива 2 класе, 
површине 20,75 ари, грађевинско земљиште, где  је као  корисник  уписан ,,Рамски  Рит“ ад Велико  Градиште, 
има  својство  јавног  пута  у насељу. 

                  5. ПАРЦЕЛЕ из тачке 3 и тачке 4 диспозитива овог Решења чиниће и за убудуће општински 
некатегорисани пут и јавно добро у општој употреби којим управља и располаже  Општина  Велико  Градиште. 

                6. Након своје правоснажности ово Решење послужиће као исправа подобна за упис одговарајућег 
права у Служби  за катастар непокретности Велико Градиште. 

               7. Ово Решење објавиће се у „Службеном гласнику општине Велико Градиште“, а ступа  на снагу од  
дана доношења.  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ  Е 

                     Одељење за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе општине Велико  
Градиште на основу Плана детаљне регулације за насеље Велико Градиште из ког и произлази њена надлежност 
и дужност упутило је предлог Одељењу за урбанизам, комунално стамбене и имовинско правне послове са 
захтевом да се парцеле из диспозитива овог решења прогласе се за јавни пут у општини Велико Градиште, 
пошто исте већ више година и на терену  имају то својство. 

                  Предметно земљиште већ дужи низ година представља путно земљиште на терену Саобраћајницу, 
коју становници овог дела насеља већ више година користе за прилаз својим  парцелама. Као таква доступна је 
већем броју корисника, а тренутно чини неуређену површину и користи се за саобраћај како од стране друмских 



моторних возила тако и радних машина и пешака. У циљу њеног уређења и привођења намени коју већ 
годинама има, грађани су  предложили да се иста прогласи  за јавни  пут. 

                  Планом генералне регулације насеља Велико Градиште, утврђена је мрежа саобраћајница у насељу у 
Великом Градишту. Парцеле из Предлога овог решења спадале би у такозване остале саобраћајнице чија 
ширина коловоза, предвиђене Планом и требала бити  мимимум 5,50 м, за двосмерни, односно 3,50 м (изузетно) 
за једносмерни саобраћај, при чему би се обезбедиле мимоилазнице на сваких 100,00 м и са носивошћу за лаки 
саобраћај и једностраним  нагибом и са свим пратећим елементима. Каква ће саобраћајница бити зависи од 
будућих  планских решења и планских аката нижег реда који ће бити донети у будућности. 

                  Ради привременог уређивања исте и стварања услова да се постојећа неуређена  површина користи за 
саобраћајницу у насељеном месту односно део улице у циљу стварања  услова житељима који својим парцелама 
излазе на напред наведене парцеле, да исте користе у складу са наменом и због легализације односно озакоњења 
објекта на околним парцелама које су  изградили њихови власници, предлаже се доносиоцу решења да исто 
донесе. Решењем из  предлога утврђује се да ће напред наведена парцела имати ново својство, како по својој  
намени, тако и по својим карактеристикама, а и по својој повезаности са другим јавним путевима, пошто  ће 
чинити саобраћајницу потребну и доступну већем броју корисника. 

                  Из напред изнетог а ради рационалнијег и ефикаснијег коришћења грађевинског земљишта,  
заснивајући своју надлежност на одредби  члана 12. а сагласно одредби члана 13. Закона о јавним  путевима 
(„Службени гласник  РС“, бр. 101/2005, 123/2017, 101/2011, 93/2012 и 104/2013), а у складу са чланом 40. 
Статута  општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште бр. 9/2008, 5/14, 5/16, 28/16 
и 14/17), Скупштина општине Велико Градиште као стварно и месно надлежни орган, доноси Решење као у 
диспозитиву. 

                      Буџетска  средства  за  реализацију овог  Решења нису  потребна 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења жалба није допуштена већ се примењују одредбе  ЗУС-а. 
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