
            На основу члана члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ бр.129/2007 и 83/2014 – др. 

закон, 101/16 – др. закон , 47/18 и 111/2021-др.закон), члана 183. став 3. Закона о општем управном поступку 

(“Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/18 - аутентично тумачење), члана 40.Статута општине Велико Градиште 

(„Службени гласник општине Велико Градиште број 2/19) члана 40. став 1. тачка 1. Одлуке о грађевинском 

земљишту (“Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 17/21), а на предлог на предлог Општинског 

Већа општине Велико Градиште, Скупштина општине Велико Градиште на 16. седници одржаној дана 21.06.2022 

године, донела је:   

Р Е Ш Е Њ Е   

О ПОНИШТАЈУ  РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 

 

1. ПОНИШТАВА СЕ Решење o отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине Општине Велико 

Градиште јавним надметањем бр. 464-117/2022-01-2 од  08.04.2022. године. 

2. Поништавају се све правне последице које је произвело решење из тачке 1. диспозитива. 

3. Депозит уплаћен по Огласу за јавно надметање за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине 

општине Велико Градиште бр. 464-14/2022-06  од  20.01.2022.године не враћа се уплатиоцу Стокић 

Љубисаву из Затоња, већ исти задржава општина Велико Градиште.  

4. Решење је коначно. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 40. став 1. тачка 1. Одлуке о грађевинском земљишту (“Службени гласник општине Великог 

Градиште”, бр. 17/2021), дефинисано је да скупштина општине доноси решење о поништају решења о отуђењу у 

случају да лице коме је решењем отуђено грађевинско земљиште не плати цену у року утврђеном решењем о 

отуђењу.  

Скупштина општине Велико Градиште донела је дана 08.04.2022 године Решење о отуђењу грађевинског 

земљишта из јавне својине Општине Велико Градиште јавним надметањем бр. 464-117/2022-01-2 којим се Стокић 

Љубисаву из Затоња, као најповољнијем понуђачу отуђује кат.парцела број 1051/1 „Горица“, шума 4.класе, 

грађевинско земљиште ван граница ГГЗ, укупне површине 87851м2, уписана у ЛН бр. 1268 КО Затоње. Странци је 

решење уручено дана 15.04.2022.године. 

Чланом 2. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине Општине Велико Градиште јавним 

надметањем бр. 464-117/2022-01-2 прописан је рок од 15 дана од дана пријема решења да Стокић Љубисав из 

Затоња уплати укупан ночани износ од 336.469,33 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан 

уплате.  

               Одељење за финансије Општинске управе општине Велико Градиште дало је обавештење дана 

26.05.2022.године да новчани износ из става 2. Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине 

Општине Велико Градиште јавним надметањем бр. 464-117/2022-01-2 није уплаћен, те су се стекли услови сходно 

члану 40. став 1. тачка 1. Одлуке о грађевинском земљишту (“Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 

17/21), за поништавање истог, као и да сходно истом члану лице из става 1. Решења o отуђењу грађевинског 

земљишта из јавне својине Општине Велико Градиште јавним надметањем бр. 464-117/2022-01-2 од  08.04.2022. 

године, нема право на повраћај уплаћеног депозита у износу од 1.350.000,00 динара, већ исти задржава општина 

Велико Градиште. 

Скупштина општине Велико Градиште, заснивајући своју надлежност на одредбама које прописује члан 40. 

Одлуке о грађевинском земљишту (“Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 17/ 21), члан 32. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ бр.129/2007 и 83/2014 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18 и 111/2021-

др.закон), а сходно члану  183. став 3..  Закона о општем управном поступку (“Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/18 

- аутентично тумачење), одлучила  је на начин ближе одређен у диспозитиву решења. 

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се не може 

изјавити жалба, али се може покретнути Управни спор тужбом код Управног суда у Београду у року од 30 дана од 

дана пријема решења.  

 

Број: 464-218/2022-01-1 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

                             ПРЕДСЕДНИК СО 

                      Владимир Штрбац с.р. 


