
 

          
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 353-572/2022-01-4 

Датум: 10.11.2022. године 

Велико 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 и 111/2021 – др. закон), члана 70. Статута општине Велико 

Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 2/2019), члана 136. Закона о општем 

управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) а у складу са 

чланом 45. став. 1. Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико 

Градиште“, бр. 17/2021), на захтев Спидер Сербиа доо Београд, Палилула, Борча, ул. 12. октобра бр. 16,  

Општинско веће општине Велико Градиште на 69. седници одржаној дана 10.11.2022. године, 

донело је,  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ закупцу Спидер Сербиа доо Београд, за извођење радова на закупљеном 

пословном простору у јавној својини општине Велико Градиште, укупне површине од 208 m², постојећи 

у објекту у улици Милене Павловић Барили у Великом Градишту на кат. парцели бр. 1566/7 КО Велико 

Градиште, и то: 

-реконстукција дела постојећег крова на објекту; 

-постављање надстрешнице, бетонирање површине 5x5м и прављење канала у наставку објекта у 

склопу дворишта, у циљу формирања простора за поправку службених камиона; 

-посипање сепаративног камена на одређеним месима у делу дворишта објекта.  

  

2. Закупац је дужан да наведене радове изводи према уобичајеним стандардима и важећим 

прописима у области грађевинарства.    

 

3. У случају одступања од одобрених радова из става 1. овог решења у сваком појединачном случају 

закупац је дужан да од закуподавца тражи одобрење за то одступање. 

  

4. Закупац је дужан да од надлежних органа прибави сва потребна одобрења и дозволе за извођење 

радова из става 1. у складу са Законом о планирању и изградњи.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Спидер Сербиа доо Београд, Палилула, Борча, ул. 12. октобра бр. 16, као закупац, поднео је дана 

17.10.2022. године, захтев ради давања сагласности за извођење радова ближе наведених у диспозитиву 

овог решења, на закупљеном пословном простору у јавној својини општине Велико Градиште укупне 

површине од 208 m², постојећи у објекту у улици Милене Павловић Барили бр. 5 у Великом Градишту на 

кат. парцели бр. 1566/7 КО Велико Градиште.  

Овај орган утврдио је следеће чињенично стање: 

Општина Велико Градиште је дала у закуп пословне просторије из диспозитива овог решења, 

закупцу Спидер Сербиа доо Београд, о чему су закључили уговор о закупу дана 24.8.2015. године и анекс 



уговора о закупу дана 9.10.2020. године. У складу са наведеним уговорима Закупац је у закупу пословног 

простора до 24.8.2025. године и обавезан је да плаћа закупнину у износу од 1,25 евра/м2 месечно, те је 

уговорено да уз сагласност закуподавца може изводити радове које имају карактер инвестиционог 

одражавања а сходно својим потребама. 

 Законом о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 

108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), у члану 34. прописано је да се ствари у јавној својини могу дати 

у закуп, полазећи од тржишне висине закупнине за одређену врсту ствари, у поступку јавног надметања, 

односно прикупљањем писмених понуда, или непосредном погодбом ако је то у конкретном случају 

једино могуће решење.   

Чланом 45. ст. 1. Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико 

Градиште“, бр. 17/2021), прописано је да закуподавац може по захтеву закупца одобрити извођење 

радова који имају карактер инвестиционог одржавања закупљеног пословно простора, према 

уобичајеним стандардима и важећим прописима у области грађевинарства.  

Имајући у виду да су испуњени сви услови прописани цитираним одредбама материјалног права, 

Општинско веће је донело одлуку као у диспозитиву.  

На основу свега наведеног, Општинско веће општине Велико Градиште заснивајући своју 

надлежност на одредбама члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 70. Статута 

општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 2/2019), члана 136. 

Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично 

тумачење), одлучено је као у диспозитиву. 

Из свега напред изнетог, Општинско веће оштине Велико Градиште, одлучило је као у диспозитиву 

овог Решења, (једногласно) са 6 (шест) гласова „ЗА“, од укупно присутних 6 (шест) чланова Општинског 

већа.  

 

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 

                                                         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                              ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

 

                                                        Драган Милић,с.р. 

 


