
 

                                                                                                                               НАЦРТ                

    

Скупштина општине Велико Градиште на основу члана 136. Закона о општем управном поступку 

(„Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), члана 20. и 32. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 

111/2021 – др. закон), чл. 40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико 

Градиште“, број 2/2019), на предлог Општинског већа општине Велико Градиште, на својој ____седници 

одржаној дана_______године, доноси,  

Р Е Ш Е Њ Е 

 1.    УТВРЂУЈЕ СЕ престанак права закупа земљишта, које чини део к.п.бр. 1051/1 у површини 

од 355 ари у КО Затоње, закупцу ОРТАЧКОМ ДРУШТВУ КОМПАНИЈА СТОКИЋ ОД, ВЕЛИКО 

ГРАДИШТЕ, МБ: 06596681, ПИБ: 100604110, а које користи по основу Уговора о давању у закуп 

пољопривредног земљишта у јавној својини са правом коришћења Месне заједнице закљученог дана 

6.8.2017. године са МЗ Затоње и Анекса Уговора закљученог 5.1.2018. године, услед стицања права 

својине наведеног привредног друштва на закупљеном земљишту.  

 2.  УСВАЈА СЕ као основан, захтев ОРТАЧКОГ ДРУШТВА КОМПАНИЈА СТОКИЋ ОД, 

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, МБ: 06596681, ПИБ: 100604110, те се ОБАВЕЗУЈЕ општина Велико Градиште 

да на име повраћаја уплаћених средстава, наведеном привредном друштву исплати износ од 13.628,61 

евра у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан уплате, у року од 15 дана од 

правноснажности овог решења.   

О б р а з л о ж е њ е 

 

Овом органу дана 21.10.2022. године захтев је поднело привредно друштво из диспозитива, ради 

повраћаја средстава која су уплаћена на рачун општине Велико Градиште, а за чије коришћење је 

накнадно отпао правни основ.  

 У захтеву наводи да је привредно друштво као закупац закључило дана 6.8.2017. године са Месном 

заједницом Затоње као закуподавцем, уговор о закупу дела кат. парцеле. бр. 1051/1 у површини од 155 

ари, цела вел. 878,51 ари у КО Затоње, са периодом закупа од 55 година, да је анексом  наведеног уговора 

закљученим дана 5.1.2018. године закуп предметне парцеле проширен на укупну површину од 355 ари и 

да је унапред исплаћена закупнина на рачун општине Велико Градиште.  

Потом наводи да је наведено привредно друштво прибавило у својину предметну кат. парц. бр. 

1051/1 укупне површине 878,51 ари у КО Затоње и своје право својине уписало у евиденцији катастра 

непокретности. Предлаже да општина Велико Градиште изврши повраћај средстава уплаћених на име 

закупнине ради закупа непокретности, за чије коришћење је отпао правни основ.   

У току поступка увидом у списе предмета надлежни орган је утврдио следеће: 

Предмет Уговора о давању у закуп пољопривредног земљишта у јавној својини са правом 

коришћења Месне заједнице, закљученог дана 6.8.2017. године између Месне заједнице Затоње као 

закуподавцем и „Компаније Стокић“ од из Великог Градишта као закупцем, је закуп дела кат. парцеле бр. 

1051/1 у површини од 155 ари, цела вел. 880,29 ара у КО Затоње. Земљиште је дато у закуп на 55 година, 

за укупну закупнину за цео период закупа у износу од 7.000,00 евра у динарској протвредности по 

званичном средњем курсу НБС на дан уплате и закупац је у поседу закупљеног дела непокретности почев 

од дана закључења уговора о закупу, а што се утврђује увидом у наведени уговор.  

Између закуподавца и закупца закључен је анекс уговора о закупу, дана 5.1.2018. године, те је 

закуп предметног земљишта проширен за површину од још 200 ари, за закупнину у износу од 40 евра/ар, 

што се утврђује увидом у наведени анекс уговора, што укупно износи 8.000 евра за закупљену површину 

за цео период закупа. 

Закупац је исплатио закупнину утврђену напред наведеним уговорима, уплатом износа од 

836.236,80 динара дана 12.09.2017. године, што по званичном средњем курсу НБС на дан уплате (1 ЕУР 

= 119,4624 РСД) одговара износу од 7.000,00евра, и износа од 948.835,20 динара дана 22.03.2018. године, 



што по званичном средњем курсу НБС на дан уплате (1 ЕУР = 118,6044 РСД) одговара износу од 

8.000,00евра, на рачун буџета општине Велико Градиште, а што се утврђује увидом у информације о 

платним трансакцијама у списима предмета - извод број 62 и 184.  

Потом је по спроведеном поступку јавног надметања, као најповољнији понуђач, привредно 

друштво из диспозитива овог решења закључило са општином Велико Градиште дана 14.10.2022. године 

Уговор о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Велико Градиште 

јавним надметањем, чиме је прибавило у својину кат. парцелу бр. 1051/1 у укупној површини од 878,51 у 

КО Затоње.  

У поступку јавног надметања излицитиран је износ од 0,6 евра/m2. Купопродајна цена уплаћена је 

у износу од 1.546.231,19 динара дана 10.8.2022. године, што представља депозит уплаћен у поступку, а 

што по званичном средњем курсу НБС на дан уплате (1 ЕУР =117,3374 РСД) одговара износу од 

13.177,65евра, те да је купопродајне цене извршена уплатом на рачун општине Велико Градиште број 840-

841151843-84 (модел 97, позив на број 59-110) у износу од 4.638.440,56 динара дана 05.10.2022. године, 

што по званичном средњем курсу НБС на дан уплате (1 ЕУР =117,3326 РСД) одговара износу од 39.532,41 

евра. 

Своје право својине уписало у евиденцији катастра непокретности дана 17.10.2022. године, а 

правноснажност решења о упису наступила је дана 8.11.2022. године, што је утврђено увидом у 

евиденцију катастра непокретности.  

Обавеза враћања, односно накнаде вредности настаје кад се нешто прими без правног основа, или 

с обзиром на основ који се није остварио или који је касније отпао, а што је прописано одредбом члана 

210. Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, "Сл. 

лист СРЈ", бр. 31/93, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља и "Сл. гласник РС", бр. 18/2020). 

Својина на непокретностима стиче се, преноси и ограничава уписом у катастар непокретности. 

Упис у катастар непокретности има карактер начина стицања стварних права на непокретности у случају 

када основ стицања представља неки правни посао. Тако одредба члана 33. Закона о основама својинско 

правних односа ("Сл. лист СФРЈ", бр. 6/80 и 36/90, "Сл. лист СРЈ", бр. 29/96 и "Сл. гласник РС", бр. 

115/2005 - др. закон) прописује да се по основу правног посла право својине на непокретност стиче уписом 

у јавну књигу или на други одговарајући начин одређен законом.    

У конкретном случају, полазећи од цитираних одредби материјалног права, а при неспорно 

утврђеном чињеничном стању да је привредно друштво из диспозитива постало власник предметне 

непокретности чији је део користило по основу закупа, те да је по закључењу купопродајног уговора и 

уписало своје право својине у евиденцији катастра непокретности, то је на дан правносжаности решења о 

упису права својине отпао правни основ за коришћење дела непокретности по основу закупа и за плаћање 

закупнине од стране власника те непокретности.    

Стога је у складу са изнетим надлежни орган одлучио да се може удовољити захтеву странке, те је 

утврдио престанак права закупа и усвојио захтев као основан и одлучио да општина изврши повраћај 

средстава унапред уплаћених на име закупнине ради закупа непокретности, а за чије коришћење по 

основу закупа је отпао правни основ.  

На основу Уговора о давању у закуп пољопривредног земљишта у јавној својини са правом 

коришћења Месне заједнице, закљученог дана 6.8.2017. године утврђено је да је месечни износ закупнине 

износи 10,61 евра за површину која је предмет закупа, а да је период у ком је закупац користио предметно 

земљиште износи 63 месеца, а до правноснажности решења о упису права својине, што одговара износу 

од 668,43евра, док на основу анекса уговора о закупу од дана 5.1.2018. године месечни  износ закупнине 

износи 12,12 евра, а да је период у ком је закупац користио предметно земљиште износи 58 месеци, што 

одговара износу од 702,96евра, што укупно износи 1.371,39 евра. Обзиром да износ закупа по уговору и 

анексу уговора за целокупни период износи 15.000,00 евра, а да је земљиште коришћено у периоду од 63 

месеца на основу уговора о закупу, односно у периоду од 58 месеци на основу анекса уговора о закупу, 

износ закупнине који се враћа умањује се од укупног износа закупнине за износ закупнине за период 

коришћења земљишта по основу уговора о закупу, односно анекса уговора о закупу који износи 1.371,39 

евра. 

Општина је обавезана да привредном друштву врати унапред уплаћену закупнину у износу од 

13.628,61 евра, за период почев од 8.11.2022. године, као дан правноснажности решења о упису права 

својине привредног друштва на непокретности у евиденцији катастра непокретности, па до 5.8.2072. 

године, као дана истека уговореног рока закупа.    



На основу изнетог а на предлог Општинског већа, Скупштина општине Велико Градиште на 

основу члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018-

аутентично тумачење), члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), чл. 40. Статута 

општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 2/2019), одлучила је 

као 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 покренути управи спор тужбом код Управног суда у Београду у року 

од 30 дана од дана пријема решења. 

 

 

  

Обрађивач: Одељењеза урбанизам и имовинскоправне послове 


