
      
   

На основу члана 26. 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 2. става. 2. Уредбе о поступању са одређеним 
стварима у државној својини („Службени гласник РС“, бр. 98/10 и 51/11) члана 20. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 15. 
став 1. тачка 4. и члана 15. и члана 40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине 
Велико Градиште“ бр. 2/2019), а на предлог Општинског Већа општине Велико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште на својој 2. седници одржаној дана 21.09.2020. године, донела 
је, 

ОДЛУКУ О ПРИХВАТАЊУ ПРЕУЗИМАЊА И ПРИВРЕМЕНОГ ЧУВАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У 
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Члан 1.

Овом одлуком прихвата се преузимање и привремено чување непокретности у својини Републике 
Србије на основу Уговора о регулисању међусобних односа уговорних страна везаних за преузимање и 
привремено чување непокретности у јавној својини број 464-80/2020-01-2 од 01.02.2020. године, закљученог 
између Републичке дирекције за имовину Републике Србије коју заступа директор, Јован Воркапић и Општине 
Велико Градиште коју заступа председник општине Драган Милић.

Члан 2.

У складу са Уговором из члана 1. ове одлуке Општина Велико Градиште преузима и привремено чува 
непокретност у својини Републике Србије и то породичну стамбену зграду површине 57м2 и помоћну зграду 
површине 36м2 које се налазе на кп.бр.1418 КО Пожежено, као и земљиште које чини наведена катастарска 
парцела укупне површине 3а и 83м2, а које су уписане у ЛН бр.830 КО Пожежено. 

Члан 3.

Непокретности наведене у члану 2. ове одлуке Општина Велико Градиште преузима и привремено 
чува до доношења одговарајућег закључка о одређивању крајњег корисника у складу са чланом 5. Уредбе о 
поступању са одређеним стварима у државној својини („Службени гласник РС“, бр. 98/10 и 51/11), а на 
основу члана 2. става 2. исте уредбе. 

Члан 4.

Општина Велико Градиште може непокретности наведене у члану 2. ове одлуке, уз накнаду, дати на 
чување и употребу другом органу или организацији јединице локалне самоуправе, уз претходну писану 
сагласност Републичке дирекције за имовину Републике Србије, а сходно Уговору наведеном члану 1. ове 
одлуке.

Члан 5.

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