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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 

105/2014 104/2016 – др. закон и 108/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 18. Статута општине Велико Градиште 
(„Службени гласник општине Велико Градиште“, број 9/08, 5/14, 5/16, 28/2016 и 14/17) и Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, 
односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број 16/2018), 

Скупштина општине Велико Градиште на ____ седници одржаној дана ______ године, донела је, 
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
 ОДЛУКЕО ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 
Члан 1. 

У Одлуци о јавној својини општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико 
Градиште“, број 14/2017) речи: „Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда („Службени гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017)“ у одређеном падежу, замењују се 
речима: „Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп 
ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број 16/2018)“ у 
одговарајућем падежу. 

Члан 2. 

 У члану 11. додаје се став 3. који гласи:  
„У ту сврху формира се комисија у оквиру општинске управе, односно одељења надлежног за 

локалну пореску администрацију, ради прибављања и утврђења тржишне вредности предметне 
непокретности.“ 

Члан 3. 
У члану 13. став 4. речи: „судски оверено“, замењују се речима: „оверено од стране јавног 

бележника“. 
Члан 4. 

 У члану 16. став 1. додаје се алинеја 15. која гласи: 
„- обавештење да заинтересовани понуђачи могу да разгледају непокретнот, која је предмет јавне 

продаје, све до дана одржавања јавне продаје.“ 
 

Члан 5. 
 У члану 26. став 1. после речи: „могу се дати у закуп“ , додају се речи: „полазећи од тржишне висини 
закупнине,“. 
 Додаје се став 2. који гласи: 

„У ту сврху формира се комисија у оквиру општинске управе, односно одељења надлежног за 
локалну пореску администрацију, ради прибављања и утврђења тржишне висине закупнине предметне 
непокретности.“ 
 Постојећи став 2. постаје став 3. 

Члан 6. 
У члану 36. став 1. алинеја 7. мења се и гласи:  
„- када се непокретност не изда у закуп ни после спроведених четири и више поступака јавног 

оглашавања, али не испод 60% од тржишне висине закупнине за ту непокрентост, чији износ умањења 
утврђује надлежни орган носиоца права јавне својине према кретању висине закупнине на тржишту, с тим 
што у том случају рок трајања закупа не може бити дужи од три године;“ 

Додају се алинеје 13. и 14. које гласе: 
„- када се непокретност која је у јавној својини, односно која ће до дана примопредаје бити стечена у 

јавну својину, даје у закуп у циљу реализације инвестиционог пројекта којим се у року од највише три 
године од дана стицања права закупа отпочне индустријска производња и обезбеди, уз обавезу одржавања 
броја запослених у периоду од пет година након достизања пуне запослености:  

(1) најмање 1.000 нових радних места на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом у 
јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у прву групу;   

(2) најмање 350 нових радних места на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом у 
јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у другу или трећу групу; 



(3) најмање 100 нових радних места на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом у 
јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у четврту групу, укључујући 
и девастирана подручја;  

- када давање у закуп непокретности у јавној својини тражи удружење које остварује сарадњу са 
министарством надлежним за послове одбране у областима од значаја за одбрану или које негује традиције 
ослободилачких ратова Србије на основу Уредбе о критеријумима и поступку доделе средстава за учешће у 
финансирању програма рада удружења грађана који се заснивају на активностима од значаја за одбрану 
(„Службени гласник РС”, бр. 100/08, 3/14 и 37/15).“ 

 
Члан 7. 

Остале одредбе Одлуке остају неизмењене.  

Члан 8. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном гласнику општине Велико 
Градиште“.   
 

Образложење 

Правни основ за доношење ове одлуке налази се у одредби члана 27. став 10. Закона о јавној својини 
("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014) и Уредби о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и 
уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда („Службени гласник РС“, број 16/2018). 

 
Чланом 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др. 

закон) прописане су надлежности скупштине општине, где је поред осталог надлежна за доношење прописа 
и других општих аката и обавља и друге послове утврђене законом и статутом.  

 
Ова одлука доноси се из разлога правно-техничког усаглашавања Одлуке o јавној својини општине 

Велико Градиште са одредбама Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других 
имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда. 

 
 Циљ доношења ове одлуке јесте омогућавање транспарентности у поступцима прибављања и 
располагања стварима у јавној својини и усаглашавање почетних купопродајних ценаи почетних цена закупа 
условима тржишта. 
 
 Одредбе чланова одлуке који се мењају,односно допуњују гласе:  

Члан 11. 
             Непокретности у јавној својини општине Велико Градиште прибављају се и отуђују у поступку 
јавног надметања или прикупљања писмених понуда, а изузетно непосредном погодбом, под условима 
утврђеним Законом, Уредбом и овом Одлуком.  
             Почетна, односно најнижа, односно највиша купопродајна цена непокретности која се прибавља или 
отуђује из јавне својине утврђује се у висини тржишне вредности предметне непокретности, изражене у 
еврима, с тим што се исплата врши у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне 
банке Србије на дан уплате.  

Члан 13. 
             Оглас мора бити објављен на огласној табли, званичној интернет страници општине Велико 
Градиште, и локалној телевизији и у листу који се дистрибуира на територији општине Велико Градиште или 
у листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.  
             Оглас из става 1. Овог члана обавезно садржи:  
             - назив органа за чије потребе се непокретност прибавља у јавну својину (назив купца); 
             - карактеристике непокретности која се прибавља у јавну својину; 
             - ближе услове за прибављање непокретности у јавну својину (у погледу рокова плаћања, дана 
увођења у посед и сл.);  
             - обавезу подносиоца пријаве за учествовање у поступку јавног надметања (у даљем тексту: пријава), 
односно понуде за учествовање у поступку прикупљања писмених понуда (у даљем тексту: понуда), да уз 
пријаву, односно понуду достави одговарајући доказ о праву својине на непокретности која је предмет 
прибављања у јавну својину и уписана у одговарајућу јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на 
њима и др.;  
             - обавезу власника непокретности која се нуди да достави изјаву да на истој не постоје права трећих 
лица, да није оптерећена теретима, да није под спором, нити под забраном располагања, да није предмет 



теретног или бестеретног правног посла, нити уговора о доживотном издржавању и да не постоје друге 
сметње за пренос права својине, као и изјаву да уколико се утврди да на непокретности која се нуди постоји 
било какав терет, продавац се обавезује да га отклони о свом трошку, односно да купцу пружи заштиту од 
евикције и сноси сву одговорност за евентуалне правне недостатке;  
             - обавезу подносиоца пријаве, односно понуде да уз пријаву, односно понуду достави доказ да су 
измирени сви трошкови коришћења непокретности која се нуди (утрошена електрична енергија, комуналије, 
порез на имовину и друго);  
             критеријум за избор најповољнијег понуђача; 
             - садржај пријаве, односно понуде и исправе које је потребно доставити уз пријаву, односно понуду, у 
складу са овом одлуком;  
             - адресу за достављање пријаве, односно понуде;  
             - рок за подношење пријаве, односно понуде 
             - место и време одржавања јавног надметања, односно отварања понуда;  
             - обавештење да подносиоци неблаговремене и непотпуне пријаве, односно понуде неће моћи да 
учествују у поступку јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда, односно да ће исте бити 
одбачене.  
             Пријава, односно понуда доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се оглас 
односи и ко је подносилац пријаве, односно понуде.  
             Пријава, односно понуда мора да садржи: 
1) за правно лице – назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица, извод 
из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју; 
2) за физичко лице – име и презиме, адресу, број личне карте, матични број и број телефона и мора бити 
потписана;  
3) за предузетника – извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.  
             У случају да подносиоца пријаве, односно понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора 
бити специјално и судски оверено.  
             Пријава, односно понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све 
исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати 
супротно објављеном огласу.  

Члан 16. 
             Оглас из члана 15. ове Одлуке мора бити објављен у дневном листу који се дистрибуира на целој 
територији Републике Србије и обавезно садржи:  
             - назив органа и корисника непокретности која се отуђује из јавне својине који објављује оглас (назив 
продавца); 
             - ближе податке о начину отуђења непокретности из јавне својине (јавно надметање или прикупљање 
писмених понуда);  
             - опис непокретности која се отуђује из јавне својине;  
             - почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне својине;  
             - рокове плаћања; 
             - критеријуме за избор најповољнијег понуђача; 
             - висину и начин полагања депозита;  
             - рок за повраћај депозита учесницима који нису успели на јавном надметању, односно у поступку 
прикупљања писмених понуда;  
             - обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе које је потребно доставити уз пријаву, односно 
понуду, у складу са овом одлуком;  
             - адресу за достављање пријаве, односно понуде;  
             - место и време увида у документацију (акти о власништву и измиреним трошковима коришћења 
непокретности) у вези са непокретности која се отуђује из јавне својине;  
             - рок за подношење пријаве, односно понуде; 
             - место и време одржавања јавног надметања, односно отварања понуда;  
             - обавештење да подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве, односно понуде неће моћи 
да учествују у поступку јавног надметања, односно прикупљања понуда.  
             У поступку прикупљања писмених понуда у пријави се наводи износ који се нуди за предметну 
непокретност.               
             Одредбе ове Одлуке, којим су регулисан поступак прибављања непокретноситу јавну својину, сходно 
се примењују и у поступку отуђења непокретности из јавне својине.  

Члан 26. 
             Непокретности у јавној својини из члана 6. ове Одлуке, могу се дати у закуп у поступку јавног 
надметања, прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања и изузетно непосредном погодбом у 
случајевима утврђеним Законом, Уредбом и овом Одлуком. 
             Непокретности у јавној својини из члана 6.ове Одлуке не могу се давати у подзакуп.  



Члан 36. 
             Непокретности у јавној својини могу се изузетно, дати у закуп непосредном погодбом, у случајевима:  
             - када закуп траже амбасаде страних држава у Републици Србији, као и трговинска и војна 
представништва и друге организације при дипломатско-конзуларним представништвима у Републици 
Србији, под условом реципроцитета, међународне организације за помоћ и сарадњу са земљама Европске 
уније, међународне хуманитарне организације у циљу обезбеђења услова за смештај и рад у Републици 
Србији, као и домаће хуманитарне организације, политичке странке, организације и удружења грађана из 
области здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечије заштите, под условом да тај простор 
не користе за остваривање прихода, агенције, дирекције и друге службе и организације чији је оснивач 
носилац права јавне својине, а за које оснивачким актом није утврђена обавеза тих носилаца да им обезбеде 
пословни простор за рад;  
             - када закупац престане да обавља своју делатност, услед тешке болести, одласка у пензију или 
смрти, а доделу у закуп тражи брачни друг, дете или родитељ закупца (чланови породичног домаћинства), 
под условом да настави са обављањем исте делатности;  
             - када закупац - правно лице тражи одређивање за закупца друго правно лице чији је оснивач или 
када закупац - правно лице тражи одређивање за закупца друго правно лице, а оба правна лица имају истог 
оснивача, односно када је код закупца - правног лица дошло до одређених статусних промена;  
             - када закупац - физичко лице тражи одређивање за закупца правно лице чији је оснивач или када 
оснивач правног лица, због брисања истог из регистра надлежног органа, тражи да буде одређен за закупца, 
као физичко лице;  
             - када закупац који је уредно измиривао обавезу плаћања закупнине, тражи продужење уговора о 
закупу, закљученог на одређено време, најраније три месеца, а најкасније месец дана пре истека уговора о 
закупу;  
             - када се непокретност даје за потребе одржавања спортских, културних, сајамских, научних и других 
сличних потреба, а рок закупа је краћи од 30 дана;  
             - када се непокретност не изда у закуп после спроведеног поступка јавног оглашавања или 
прикупљања понуда, али не испод тржишне висине закупнине за ту непокретност, односно висине закупнине 
прописане овом одлуком;  
             - када давање у закуп тражи физичко лице којем је та непокретност одузета национализацијом, 
односно његови наследници, под условом да је покренут поступак за враћање одузете имовине пред 
надлежним органом;  
             - када један од закупаца исте непокретности тражи престанак закуподавног односа, а други закупац 
тражи закључење уговора о закупу, као једини закупац;  
             - када закупац - правно лице затражи одређивање за закупца непокретности друго правно лице, под 
условом да оно измири целокупан дуг закупца настао услед неплаћања закупнине и трошкова коришћења 
закупљене непокретности, а уколико тај дуг није могуће намирити на други начин;  
             - када је то потребно ради боље организације и ефикасности рада носиоца права јавне својине, 
односно корисника ствари у јавној својини, као и посебних служби и организација чији су они оснивачи;  

- када закључење уговора о закупу гараже тражи власник стана или закупац стана где је гаража 
саставни део стана и са станом чини једну целину, односно има вертикалну комуникацију са станом.  
             Одлуку о давању у закуп непокретности из става 1. овог члана доноси Скупштина, на образложен 
предлог Већа коме  надлежно одељење општинске управе припрема образложен нацрт одлуке.  
 

Одредбе чланова Одлуке са предложеним изменама, односно допунама гласе: 
Члан 11. 

             Непокретности у јавној својини општине Велико Градиште прибављају се и отуђују у поступку 
јавног надметања или прикупљања писмених понуда, а изузетно непосредном погодбом, под условима 
утврђеним Законом, Уредбом и овом Одлуком.  
             Почетна, односно најнижа, односно највиша купопродајна цена непокретности која се прибавља или 
отуђује из јавне својине утврђује се у висини тржишне вредности предметне непокретности, изражене у 
еврима, с тим што се исплата врши у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне 
банке Србије на дан уплате.  

У ту сврху формира се комисија у оквиру општинске управе, односно одељења надлежног за локалну 
пореску администрацију, ради прибављања и утврђења тржишне вредности предметне непокретности. 

Члан 13. 
             Оглас мора бити објављен на огласној табли, званичној интернет страници општине Велико 
Градиште, и локалној телевизији и у листу који се дистрибуира на територији општине Велико Градиште или 
у листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.  
             Оглас из става 1. Овог члана обавезно садржи:  
             - назив органа за чије потребе се непокретност прибавља у јавну својину (назив купца); 
            - карактеристике непокретности која се прибавља у јавну својину; 



             - ближе услове за прибављање непокретности у јавну својину (у погледу рокова плаћања, дана 
увођења у посед и сл.);  
             - обавезу подносиоца пријаве за учествовање у поступку јавног надметања (у даљем тексту: пријава), 
односно понуде за учествовање у поступку прикупљања писмених понуда (у даљем тексту: понуда), да уз 
пријаву, односно понуду достави одговарајући доказ о праву својине на непокретности која је предмет 
прибављања у јавну својину и уписана у одговарајућу јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на 
њима и др.;  
             - обавезу власника непокретности која се нуди да достави изјаву да на истој не постоје права трећих 
лица, да није оптерећена теретима, да није под спором, нити под забраном располагања, да није предмет 
теретног или бестеретног правног посла, нити уговора о доживотном издржавању и да не постоје друге 
сметње за пренос права својине, као и изјаву да уколико се утврди да на непокретности која се нуди постоји 
било какав терет, продавац се обавезује да га отклони о свом трошку, односно да купцу пружи заштиту од 
евикције и сноси сву одговорност за евентуалне правне недостатке;  
             - обавезу подносиоца пријаве, односно понуде да уз пријаву, односно понуду достави доказ да су 
измирени сви трошкови коришћења непокретности која се нуди (утрошена електрична енергија, комуналије, 
порез на имовину и друго);  
             критеријум за избор најповољнијег понуђача; 
             - садржај пријаве, односно понуде и исправе које је потребно доставити уз пријаву, односно понуду, у 
складу са овом одлуком;  
             - адресу за достављање пријаве, односно понуде;  
             - рок за подношење пријаве, односно понуде 
             - место и време одржавања јавног надметања, односно отварања понуда;  
             - обавештење да подносиоци неблаговремене и непотпуне пријаве, односно понуде неће моћи да 
учествују у поступку јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда, односно да ће исте бити 
одбачене.  
             Пријава, односно понуда доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се оглас 
односи и ко је подносилац пријаве, односно понуде.  
             Пријава, односно понуда мора да садржи: 
1) за правно лице – назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица, извод 
из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју; 
2) за физичко лице – име и презиме, адресу, број личне карте, матични број и број телефона и мора бити 
потписана;  
3) за предузетника – извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.  
             У случају да подносиоца пријаве, односно понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора 
бити специјално иоверено од стране јавног бележника.  
             Пријава, односно понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све 
исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати 
супротно објављеном огласу.  

Члан 16. 
             Оглас из члана 15. ове Одлуке мора бити објављен у дневном листу који се дистрибуира на целој 
територији Републике Србије и обавезно садржи:  
             - назив органа и корисника непокретности која се отуђује из јавне својине који објављује оглас (назив 
продавца); 
             - ближе податке о начину отуђења непокретности из јавне својине (јавно надметање или прикупљање 
писмених понуда);  
             - опис непокретности која се отуђује из јавне својине;  
             - почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне својине;  
             - рокове плаћања; 
             - критеријуме за избор најповољнијег понуђача; 
             - висину и начин полагања депозита;  
             - рок за повраћај депозита учесницима који нису успели на јавном надметању, односно у поступку 
прикупљања писмених понуда;  
             - обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе које је потребно доставити уз              - пријаву, 
односно понуду, у складу са овом одлуком;  
             - адресу за достављање пријаве, односно понуде;  
             - место и време увида у документацију (акти о власништву и измиреним трошковима коришћења 
непокретности) у вези са непокретности која се отуђује из јавне својине;  
             - рок за подношење пријаве, односно понуде; 
             - место и време одржавања јавног надметања, односно отварања понуда;  
             - обавештење да подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве, односно понуде неће моћи 
да учествују у поступку јавног надметања, односно прикупљања понуда; 



- обавештење да заинтересовани понуђачи могу да разгледају непокретнот, која је предмет јавне 
продаје, све до дана одржавања јавне продаје. 
             У поступку прикупљања писмених понуда у пријави се наводи износ који се нуди за предметну 
непокретност.               
             Одредбе ове Одлуке, којим су регулисан поступак прибављања непокретноситу јавну својину, сходно 
се примењују и у поступку отуђења непокретности из јавне својине.  

Члан 26. 
             Непокретности у јавној својини из члана 6. ове Одлуке, могу се дати у закуп полазећи од тржишне 
висини закупнине, у поступку јавног надметања, прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања и 
изузетно непосредном погодбом у случајевима утврђеним Законом, Уредбом и овом Одлуком. 

У ту сврху формира се комисија у оквиру општинске управе, односно одељења надлежног за локалну 
пореску администрацију, ради прибављања и утврђења тржишне висине закупнине предметне 
непокретности. 
             Непокретности у јавној својини из члана 6.ове Одлуке не могу се давати у подзакуп.  

Члан 36. 
             Непокретности у јавној својини могу се изузетно, дати у закуп непосредном погодбом, у случајевима:  
             - када закуп траже амбасаде страних држава у Републици Србији, као и трговинска и војна 
представништва и друге организације при дипломатско-конзуларним представништвима у Републици 
Србији, под условом реципроцитета, међународне организације за помоћ и сарадњу са земљама Европске 
уније, међународне хуманитарне организације у циљу обезбеђења услова за смештај и рад у Републици 
Србији, као и домаће хуманитарне организације, политичке странке, организације и удружења грађана из 
области здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечије заштите, под условом да тај простор 
не користе за остваривање прихода, агенције, дирекције и друге службе и организације чији је оснивач 
носилац права јавне својине, а за које оснивачким актом није утврђена обавеза тих носилаца да им обезбеде 
пословни простор за рад;  
             - када закупац престане да обавља своју делатност, услед тешке болести, одласка у пензију или 
смрти, а доделу у закуп тражи брачни друг, дете или родитељ закупца (чланови породичног домаћинства), 
под условом да настави са обављањем исте делатности;  
             - када закупац - правно лице тражи одређивање за закупца друго правно лице чији је оснивач или 
када закупац - правно лице тражи одређивање за закупца друго правно лице, а оба правна лица имају истог 
оснивача, односно када је код закупца - правног лица дошло до одређених статусних промена;  
             - када закупац - физичко лице тражи одређивање за закупца правно лице чији је оснивач или када 
оснивач правног лица, због брисања истог из регистра надлежног органа, тражи да буде одређен за закупца, 
као физичко лице;  
             - када закупац који је уредно измиривао обавезу плаћања закупнине, тражи продужење уговора о 
закупу, закљученог на одређено време, најраније три месеца, а најкасније месец дана пре истека уговора о 
закупу;  
             - када се непокретност даје за потребе одржавања спортских, културних, сајамских, научних и других 
сличних потреба, а рок закупа је краћи од 30 дана;  

- када се непокретност не изда у закуп ни после спроведених четири и више поступака јавног 
оглашавања, али не испод 60% од тржишне висине закупнине за ту непокрентост, чији износ умањења 
утврђује надлежни орган носиоца права јавне својине према кретању висине закупнине на тржишту, с тим 
што у том случају рок трајања закупа не може бити дужи од три године; 
             - када давање у закуп тражи физичко лице којем је та непокретност одузета национализацијом, 
односно његови наследници, под условом да је покренут поступак за враћање одузете имовине пред 
надлежним органом;  
             - када један од закупаца исте непокретности тражи престанак закуподавног односа, а други закупац 
тражи закључење уговора о закупу, као једини закупац;  
             - када закупац - правно лице затражи одређивање за закупца непокретности друго правно лице, под 
условом да оно измири целокупан дуг закупца настао услед неплаћања закупнине и трошкова коришћења 
закупљене непокретности, а уколико тај дуг није могуће намирити на други начин;  
             - када је то потребно ради боље организације и ефикасности рада носиоца права јавне својине, 
односно корисника ствари у јавној својини, као и посебних служби и организација чији су они оснивачи;  

- када закључење уговора о закупу гараже тражи власник стана или закупац стана где је гаража 
саставни део стана и са станом чини једну целину, односно има вертикалну комуникацију са станом.  

„- када се непокретност која је у јавној својини, односно која ће до дана примопредаје бити стечена у 
јавну својину, даје у закуп у циљу реализације инвестиционог пројекта којим се у року од највише три 
године од дана стицања права закупа отпочне индустријска производња и обезбеди, уз обавезу одржавања 
броја запослених у периоду од пет година након достизања пуне запослености:  

(1) најмање 1.000 нових радних места на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом у 
јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у прву групу;   



(2) најмање 350 нових радних места на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом у 
јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у другу или трећу групу; 

(3) најмање 100 нових радних места на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом у 
јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у четврту групу, укључујући 
и девастирана подручја;  

- када давање у закуп непокретности у јавној својини тражи удружење које остварује сарадњу са 
министарством надлежним за послове одбране у областима од значаја за одбрану или које негује традиције 
ослободилачких ратова Србије на основу Уредбе о критеријумима и поступку доделе средстава за учешће у 
финансирању програма рада удружења грађана који се заснивају на активностима од значаја за одбрану 
(„Службени гласник РС”, бр. 100/08, 3/14 и 37/15). 
             Одлуку о давању у закуп непокретности из става 1. овог члана доноси Скупштина, на образложен 
предлог Већа коме  надлежно одељење општинске управе припрема образложен нацрт одлуке.  
 
 За доношење ове Одлуке није потребно ангажовање средстава из буџета општине Велико Градиште. 
 
 На основу свега наведеног, предлаже се Општинском већу општине Велико Градиште, да предложи 
Скупштини општине Велико Градиште као надлежном органу, да у складу са чланом 40. Статута општине 
Велико Градиште (9/2008, 5/2014, 5/2016, 28/16 и 14/17) донесе одлуку каква је дата у нацрту.  

 
           Обрађивач: 

                                                                                                            Одељење за привредни и економски развој и       
 дијаспору Општинске управе 

 

 


