
 
 

На основу чланова 26. и 27. а у складу са чланом 19. Закона о јавној својини („Службени гласник 
РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 20. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016 – др. 
закон и 47/2018), члана 40.Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико 
Градиште“ бр. 2/2019) и члана 6. Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште („Сл. гласник 
општине Велико Градиште“, бр.14/2017 ,7/2018,4/19 и 2/20), на предлог Општинског већа општине 
Велико Градиште,   
Скупштина општине Велико Градиште на својој 31. седници одржаној дана 01.06.2020. године, 
донела је,  
 

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ У 

СВОЈИНИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 

Члан 1.  
Општина Велико Градиште, као носилац права јавне својине даје на коришћење ЈКП Дунав 

Велико Градиште из Великог Градишта, улица Сремска број 1, МБ:20755156, ПИБ:107204851, 
претежна делатност: скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,у циљу обављања основне 
делатности, а на временски период који је у функцији остваривања надлежности, односно 
делатности корисника на тим стварима, без накнаде, следећу непокретност:  

-785/1 – земљиште уз зграду, земљиште у грађевинском подручју укупне површине од 1476 
m², у површини од 1456 m², из листа непокретности број 2195 КО Велико Градиште, Житни трг  у 
Великом Градишту.  

793 – земљиште уз зграду-објекта, земљиште у грађевинском подручју укупне површине од 
3884 m², у површини од 3198 m², из листа непокретности број 2195 КО Велико Градиште, у улици 
Светосавска  у Великом Градишту.  

 
Скица дела парцеле ближе означене у претходном ставу овог члана чиниће саставни део ове 

одлуке. 
 

Члан 2. 
Након ступања на снагу ове Одлуке између носиоца права јавне својине и корисника, закључиће се 
уговор којим ће се уредити међусобна права и обавезе у вези непокретности из чл. 1 ове одлуке. 
 

Члан 3. 
 Уговор о давању на коришћење дела непокретности у име Општине Велико Градиште 
закључиће Председник општине Велико Градиште уз претходно прибављено мишљење 
Општинског правобраниоца општине Велико Градиште. 
 

Члан 4. 
Корисник непокретности у јавној својини дужан је да непокретност користи као добар домаћин 
сагласно намени и да је користи и њоме управља у складу са законом и уговором закљученим са 
општином. 
 

Члан 5. 
Корисник, ЈКП Дунав Велико Градиште, нема право да своје корисништво на непокретности 

из члана 1. ове Одлуке укњижи у јавним књигама.    
 
 
 

 
 



 
 

Члан 6. 
 Општина Велико Градиште одузеће од ЈКП Дунав Велико Градиште непокретност из члана 
1. ове одлуке уколико корисник не користи непокретност у функцији остваривања надлежности, 
односно делатности, као и када се непокретност користи супротно закону, другом пропису, 
закљученом уговору, или природи и намени непокретности. 
 
 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Велико Градиште“. 
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