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На основу чланова 136. и 137. и члана 170. став 1. тачка 1. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник 

РС'' бр. 18/2016 и 95/2018- аут.тумачење) и члана 70. Статута општине Велико Градиште (''Службени гласник 

општине Велико Градиште'' бр.2/2019) као и чланова 11-13. Пословника општинског Већа општине Велико 

Градиште (''Службени гласник општине Велико Градиште'' бр.7/2019), 

Општинско веће општине Велико Градиште је на својој 67. седници одржаној дана 13.10.2022.г. донело следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

ОДБИЈА СЕ жалба бр. 070-7/2022-01-3 од 3.10.2022.г. жалиоца Радета Петровића из Великог Градишта, 

************************** као НЕОСНОВАНА. 

Образложење 

Дана 28.9.2022.године је Начелник Општинске управе општине Велико Градиште донео Решење по захтеву 

Петровић Радета бр.070-7/2022-01-3 од 30.8.2022.г. за проверу поступања сукоба надлежности у предмету 

Општинске управе општине Велико Градиште бр.351-27/2021-06. 

Предметним Решењем је захтев Радета Петровића из Великог Градишта одбачен због ненадлежности. 

На исто је Раде Петровић уложио жалбу 3.10.2022.г. Иста је по оцени првостепеног органа благовремена, дозвољена, 

изјављена од стране овлашћеног лица. Уз прослеђену жалбу, првостепени орган је доставио и одговор на жалбу у 

коме је ценио све наводе жалбе. 

Жалилац побија у целости ожалбено решење из свих разлога утврђеним Законом о општем управном поступку. 

Жалилац предлаже да Општинско веће побијано решење поништи и врати првостепеном органу на поновно 

одлучивање. 

Уз жалбу је приложио Решење ОУ 070-7/2022-01-3 од 28.9.2022.г. и решење ОУ ROP-299-ISAWHA-2/2022 од 

3.2.2022.г. 

Другостепени орган је става да је жалба благовремена, дозвољена, изјављена од стране овлашћеног лица. 

Разматрајући жалбу и списе предмета другостепени орган, Општинско веће општине Велико Градиште је донело 

одлуку као у диспозитиву решења из следећих разлога: 

Чланом 4. став 8. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе је између 

осталог прописано да за службенике и намештенике у јединицама локалне самоуправе, права и дужности у име 

послодавца, врши Начелник градске или општинске управе ако је образована као јединствен орган, односно 

Начелник управе за поједине области, или Начелник управе градске општине. Чланом 23. Одлуке о општинској 

управи општине Велико Градиште  (''Службени гласник општине Велико Градиште'' бр.16/19) су дефинисане 

надлежности Начелника Општинске управе и то су да представља управу, организује и обезбеђује законито и 

ефикасно обављање послова и одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених. 

Општина Велико Градиште је надлежна да издаје грађевинске дозволе за своју територију, а Одлуком о општинској 

управи општине Велико Градиште (члан 14.) је одређено да то ради Одељење за урбанизам и имовинскоправне 

послове Општинске управе општине Велико Градиште. Парцела на којој је изграђен предметни јавни паркинг је у 

власништву Општине Велико Градиште и зато је Општина и поднела захтев за издавање предметне дозволе. 

Чланом 3. ставом 4.  тачка 3. и ставом 8. истог члана, Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем (''Службени гласник РС'' бр.68/19) прописано је како се обједињена процедура односно фазе 

обједињене процедуре покрећу пред надлежним органом попуњавањем одговарајућег захтева, односно пријаве кроз 

ЦИС, случај када се захтев подноси преко пуномоћника, шта исти треба да садржи, као и то да документација из 

става 2. овог члана Правилника може бити достављена од стране лица са лиценцом одговорног пројектанта. С тим у 

вези Председник Општине као законом и Статутом општине Велико Градиште овлашћени представник Општине 



Велико Градиште, у име Општине Велико Градиште је овластио Николу Миловановића који је у овом случају био 

пројектант, да поднесе захтев за издавање грађевинске дозволе.  

Миловановић Никола није запослени, тј. није ни службеник нити намештеник Општинске управе општине Велико 

Градиште а овлашћење за подношење захтева за издавање дозволе је добио од Председника Општине Велико 

Градиште, а како ни Председник општине није службеник ни намештеник Општинске управе првостепени орган је 

правилно одлучио да нема основа за поступање Начелника за проверу постојања сукоба надлежности у предмету бр. 

351-27/2021-06 и огласио се ненадлежним. 

Како Начелник није могао да одреди ко је надлежан, а претходно је обавестио подносиоца захтева о својој 

ненадлежности 6.9.2022.г., одлучио је као у дипозитиву ожалбеног решења тј. одбацивањем захтева жалиоца у 

складу с чланом 62. Закона о општем управном поступку. 

Навод жалбе да је ''непобитна чињеница'' да је ''противзаконито решење ROP-299-ISAWHA-2/2022 од 3.2.2022.г. које 

је донела Општинска управа Велико Градиште'' није била од значаја за доношење другачије одлуке обзиром да је 

предмет ове жалбе побијање Решења 070-7/2022-01-3 од 28.9.2022.г. Начелника ОУ општине Велико Градиште.  

Са свега напред изнетог Општинско веће је испитујући побијано решење Начелника Општинске управе општине 

Велико Градиште у границама жалбеног захтева и границама постављеним чланом 168. ЗОУП-а,  донело Решење 

као у диспозитиву и одбило је жалбу у складу с чланом 170. став 1. тачка 1. Закона о општем управном поступку. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења жабла није дозвољена. Против истог се може поднети 

тужба Управном суду у Београду, ул.Немањина 9, у складу с правилима ЗУС-а, у року од 30 дана од дана достављања 

овог Решења.  

 

 

                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

                                                                                                          

                                                                                                        Драган Милић,с.р.   

                                                                                                                            
 


