
  

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 

83/2014 – др. закон,101/2016-др.закон,47/20187 и 111/2021-др.закон), члана 70. Статута општине Велико 

Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 2/19), члана 4. Одлуке о јавној својини 

општине Велико Градиште (“Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 17/21), а на захтев 

Предшколске установе“Мајски цвет“ Велико Градиште из Великог Градишта , Општинско веће општине 

Велико Градиште на 57. седници одржаној дана 11.07.2022. године, донело је, 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ предшколској установи“Мајски цвет“ Велико Градиште из Великог 

Градишта,  на спроведен поступак давања у закуп  фискултурне сале у сутерену предшколске 

установе“Мајски цвет“Велико Градиште , укупне површине од 160 m² - ЏУДО КЛУБУ „ВГСК“ из 

Великог Градишта, ради одржавања спортских и рекреативних активности. 

2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ предшколска установа“Мајски цвет“ Велико Градиште из Великог Градишта, 

да закључи Уговор са изабраним закупцем пословног простора ближе означеног у тачки 1. ове одлуке.   

Новчана средства остварена давањем у закуп пословног простора уплаћују се на уплатни рачун 

буџета општине Велико Градиште. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 4. Одлуке о јавној својини општине 

Велико Градиште (“Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 17/21), којим је прописано да носиоци 

права коришћења ствари из јавне својине општине Велико Градиште, имају право да ствар држе и да је 

користе у складу са природом и наменом ствари, да је дају у закуп и да њоме управљају у складу са 

уговором којим им је та ствар дата на коришћење, односно у складу са Законом. Ствари у јавној својини 

општине Велико Градиште, на којима носиоци имају право коришћења, могу се дати у закуп уз обавезу 

да се носиоцу права јавне својине доставе подаци о спроведеном поступку давања у закуп ствари у јавној 

својини у року од осам дана по окончању поступка. Општинско веће на основу достављених података из 

претходног става даје сагласност на спроведени поступак.    Предшколска установа“Мајски цвет“ Велико 

Градиште из Великог Градишта обратила се Општинском Већу захтевом број: 464-172 /2022-01-4 од 

28.04.2022. године, ради давања сагласности на спроведен поступак давања у закуп фискултурне сале у 

сутерену Предшколске установе“Мајски цвет“Велико Градиште,  укупне површине од 160 m², ради 

одржавања  спортских и рекреативних активности. 

Уз захтев, у прилогу је достављено:   

-Одлука о покретању поступка давања у закуп број 495 од  10.03.2022.г,  

-Оглас за прикупљање писмених понуда бр.783 од 18.04.2022 године 

-Доказ да је Оглас објављен на сајту ПУ Мајски цвет и општине Велико Грaдиште 

-Понуда Џудо клуба ВГСК бр.806 од 21.04.2022 године; 

-Записник са отварања писмених понуда за давање у закуп фискултурне сале; 

-Извештај о спроведеном поступку давања у закуп фискултурне сале; 

-Решење о давању у закуп фискултурне сале бр.849 од 27.04.2022 године. 

Разматрајући горе наведен захтев Предшколске установе“Мајски цвет“ Велико Градиште из 

Великог Градишта, Општинско веће општине Велико Градиште, одлучило је 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.  

 

Број: 464-172/2022-01-4 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
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