
                                      
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 401-307/2021-01-4 
Датум: 03.12.2021. године 

Веклико Градиште                                                                                               
                
 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 70. Статута општине Велико 
Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 2/2019), чл. 3. и 45. став 7. у 
вези члана 48. Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико 
Градиште“, бр. 14/2017, 7/2018, 4/2019 и 2/2020), а на захтев МЗ Камијево, Општинско веће 
општине Велико Градиште на 33. седници одржаној дана 03.12.2021. године, донело је,  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1.  УСВАЈА СЕ као основан захтев МЗ Камијево, па се ОСЛОБАЂА обавезе плаћања 

закупнине закупац МАРИЈАНА ГОЛУБОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ТРГОВИНСКА РАДЊА 
САВИЋ-Р ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ МБ: 63595195 за период од 1.8.2020. до 1.8.2022. године, због 
изведених радова на отклањању последица пожара и уређења закупљеног пословног простора у 
Камијеву у вредности од 112.600,00 динара.  

 
2.  ОБАВЕЗУЈУ СЕ МЗ Камијево као закуподавац и МАРИЈАНА ГОЛУБОВИЋ 

ПРЕДУЗЕТНИК ТРГОВИНСКА РАДЊА САВИЋ-Р ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ МБ: 63595195 као 
закупац да закључе споразум којим ће регулисати међусобна права и обавезе.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Дана 1.12.2021. године, Месна заједница Камијево обратила се Општинском Већу 

захтевом ради признања трошкова изведених радова у закупљеном пословном простору од 
стране МАРИЈАНА ГОЛУБОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ТРГОВИНСКА РАДЊА САВИЋ-Р 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, која користи простор по основу уговора о закупу закљученог дана 
5.1.2018. године. У захтеву предлажу да се усвоји захтев и закупац ослободи плаћања закупнине 
за износ насталих трошкова у вредности од 112.600,00 динара.   

Разматрајући горе наведен захтев МЗ Камијево и све списе предмета, Општинско веће 
општине Велико Градиште, одлучило је као у диспозитиву.  

Увидом у списе предмета утврђује се следеће чињенично стање: 
Предмет уговора о закупу је пословни простор укупне површине 40 м2 у Камијеву у ул. 

Маршала Тита, а уговор је закључен на одређено време од 5 година, са почетком од 1.1.2018. 
године. Закупнина износи 40 евра месечно.  

 Са закупцем је месна заједница закључила Споразум о исплати дута, дана 1.5.2021. 
године, на име дугованих закупнина са припадајућом каматом, по ком споразуму закупац уредно 
измирује дуговани износ.  



На дан 1.12.2021. године, закупац је по основу уговора о закупу дуговао закуподавцу за 
неплаћене закупнине износ од 640 евра у динарској противвредности на дан плаћања, за период 
август-децембар 2020.године и јануар-новембар 2021. године. Наведени износ дуга још увек 
закупац није намирио. 

Закупац је уз усмену сагласност месне заједнице извео радове у закупљеном пословном 
простору, у смислу отклањања последица и обнове пословног простора после пожара који га је 
задесио. Закупац је за изведене радове доставио рачуне чији је укупан износ 112.600,00 динара.   

 
Закупац се није писмено обратио месној заједници пре извођења радова у пословном 

простору, али је због хитности исте извео уз усмену сагласност месне заједнице, што је месна 
заједница истакла у свом захтеву, а како закупац у пословном простору једини у селу Камијеву 
обавља трговинску делатност, те како је то једина продавница мешовите робе у селу и како су 
мештани заинтересовани да се настави са обављањем ове делатности, овај орган је одлучио да 
усвоји захтев МЗ Камијево те да ослободи закупца обавезе плаћања закупнине за период од 
1.8.2020.г. до 1.8.2022. године, који период одговара висини трошкова изведених радова чији је 
износ 112.600,00 динара, након чега ће наставити да плаћа закупнину у месечном износу од 40 
евра у складу са закљученим уговором о закупу.   

На основу свега наведеног Општинско Веће општине Велико Градиште је ценило да је 
захтев оправдан па је у складу са чланом 70. Статута општине Велико Градиште („Службени 
гласник општине Велико Градиште“, број 2/2019) и чл. 3. и 45. став 7. у вези члана 48. Одлуке о 
јавној својини општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 
17/2021) одлучило као у диспозитиву.  

 
Упутство о правном средству: Против овог решења не може се изјавити жалба, али се 

може покретнути управни спор тужбом код Управног суда у Београду, у року од 30 дана од дана 
пријема решења. Тужба се предаје Суду непосредно или поштом.  

 
 
                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                        ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ    
 
 

                                                                             Драган Милић,с.р. 

         


