
Нацрт 

 

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 

83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 90. Закона о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10-одлука УС, 24/2011, 121/12, 

42/2013-одлука УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 

37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021), а у складу са чланом 6. Одлуке о грађевинском 

земљишту („Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 17/2021), члана 28. и 40. 

Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 

2/2019) и члана 136. и 137. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 

8/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење),  

Скупштина општине Велико Градиште, на ___. седници одржаној _______2022. 

године, донела је 

  

  

Р       Е       Ш       Е       Њ      Е 

О  ПРЕСТАНКУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА  

  

1. КОНСТАТУЈЕ СЕ ПРЕСТАНАК ПРАВА КОРИШЋЕЊА локације бр.10 на делу 

катастарске парцеле бр. 745/3 К.о. Велико Градиште, на којој je изграђен привремени 

пословни објекат, услед смрти корисника. 

2. Уклањање објекта са локације из става 1. извршиће се принудним путем, преко 

надлежног органа. 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

 

Скупштина општине Велико Градиште, као корисник неизграђеног грађевинског 

земљишта дала је на привремено коришћење неизграђено грађевинско земљиште у К.О. 

Велико Градиште, заинтересованим учесницима конкурса. Давање неизграђеног грађевинског 

земљишта на привремено коришћење извршено је сагласно Програму Скупштине општине 

Велико Градиште, Решењем Скупштине општине Велико Градиште ради постављања 

привремених монтажних објеката – киоска на локацијама из Програма.  

На локацији из диспозитива овог решења, а по додели, постављен је објекат који је 

коришћен све до истека временског периода на који му је локација додељена. По истеку 

времена коришћења локације, исто је продужавано Решењима СО Велико Градиште по чијем 

основу су закључивани уговори о међусобном регулисању права и обавеза између корисника 

неизграђеног грађевинског земљишта и Фонда за грађевинско земљиште и путеве општине 

Велико Градиште, односно његовог правног следбеника ЈП Дирекција за изградњу општине 

Велико Градиште.  

Одељењe за локални економски развој ОУ-е општине Велико Градиште, oбавестило је 

дана 9.8.2021. године Одељење за урбанизам и имовинско правне послове да је пок.Драгутин 

Ђорђевић бив. из Великог Градишта, ул. Доситејева бр. 1/1 по основу Решења СО Велико 

Градиште број 464-337/2014-01-1 од 29.12.2014. године, закључио Уговор о закупу број 

2312/15 од 10.11.2015. године за 2014. и 2015. годину који је и измирио, а због смрти закупца, 

предложили су да је потребно донети решење о престанку права коришћења грађевинског 

земљишта.     

Поступајући по наведеном предлогу Одељење за урбанизам и имовинско правне 

послове ОУ-е општине Велико Градиште донело је Закључак број 464-269/2021-06 од 

9.12.2021. године којим је покренут поступак по службеној дужности у циљу утврђења 

престанка права коришћења предметног дела земљишта ближе описаног у диспозитиву овог 

решења.   

У току поступка увидом у списе предмета утврђено је следеће чињенично стање: 

Привремено коришћење неизграђеног градског грађевинског земљишта у јавној 

својини општине Велико Градиште, које чини део к.п.бр. 745/3 КО Велико Градиште, 

површине 16,00 м2 + 2,25 м2 на којој је постављен привремени објекат сада пок.Ђорђевић 

Драгутина бив. из Великог Градишта, ул. Доситејева бр. 1/1, продужено је на одређено време 

од 5 (пет) година решењем СО Велико Градиште број 464-337/2014-01-1 од 29.12.2014. 



године, што се утврђује увидом у наведено решење. Потом је између корисника са ЈП 

Дирекцијом за изградњу општине Велико Градиште закључен уговор бр. 2320/2015 од 

10.11.2015. године, па се увидом у наведени уговор утврђује, да је период привременог 

коришћења дела земљишта одређен од 1.1.2015. године до 31.12.2015. године са могућим 

продужењем.  

Привремени корисник, Ђорђевић Драгутин је преминуо је дана 11.6.2016. године што 

се утврђује увидом у извод из матичне књиге умрлих број 203-00-1/2021-26/227198 од 

10.8.2021. године. Уговор о закупу је истекао 31.12.2015. године. 

Чланом 146. Закона о планирању и изградњи прописано је да постављање и уклањање 

мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама, 

обезбеђује и уређује јединица локалне самоуправе.  

Чланом 6. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Велико 

Градиште”, бр. 17/2021) прописано је да грађевинско земљиште може бити изграђено и 

неизграђено, те да је неизграђено грађевинско земљиште на коме нису изграђени објекти, на 

коме су изграђени објекти без грађевинске дозволе и привремени објекти. 

Локација за постављање предметног привременог објекта одређена је као локација број 

10 у члану 2. Програма измене програма постављања мањих монтажних објеката привременог 

карактера на подручју општине Велико Градиште за период од 2017. до 2022. године 

(„Службени гласник општине Велико Градиште“, број 13/2017, 1/2018, 13/2018, 16/2018, 

2/2019, 12/2019, 16/2019, 13/2020 и 31/2020). 

У конкретном случају, полазећи од цитираних одредби материјалног права, то су се 

стекли услови да се констатује престанак права привременог коришћења неизграђеног 

грађевинског земљишта у Великом Градишту, на делу кат. парцеле бр. 745/3 у КО Велико 

Градиште.  

Одредбом члана 44. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 

18/2016 и 95/2018) прописано је да странка у управном поступку јесте физичко или правно 

лице чија је управна ствар предмет управног поступка и свако друго физичко или правно лице 

на чија права, обавезе или правне интересе може да утиче исход управног поступка.   

Чланом 20. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 – 

др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон) и чланом 28. и 40. Статута 

општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште”, бр. 2/2019), 

утврђена је надлежност општине као и надлежност Скупштине општине да одлучује о давању 

на коришћење грађевинског земљишта.     

Са напред изнетог обзиром да је објекат привременог карактера, да је постављен на 

неизграђеном грађевинском земљишту у јавној својини, да је корисник локације преминуо, 

стекли су се услови да Скупштина општине Велико Градиште, као стварно и месно надлежни 

орган, сагласно одредбама члана 20. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 

129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 28. 

и 40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште”, 

бр. 2/2019) и члана 136. и 137. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, 

бр. 8/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), донесе решење о престанку права коришћења 

грађевинског земљишта и локације на којој је објекат постављен.  

Из свега напред изнетог Скупштина општине Велико Градиште је донела решење као у 

диспозитиву.    

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: Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове  

 


