
На основу члана 20. и члана 32.  Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016 – др. Закон, 47/2018 и 111/2021 ), 
члана 26. став 2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 
105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020),  члана 15. став 
1. тачка 15. и члана 40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине 
Велико Градиште“ бр. 2/2019) 

Скупштина општине Велико Градиште на својој 15. седници одржаној дана 
08.04.2022. године, донела је,  
 
ОДЛУКУ О ПРИХВАТАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 

 
I. Овом одлуком прихвата се на коришћење без накнаде, на неодређено време 

непокретности у својини Републике Србије, које се налазе у Великом 
Градишту у ул. Кнеза Лазара, стојеће на к.п.бр.462 к.о.Велико Градиште , и то 
објекат бр. 1 – зграда трговине, површине 184м2, уписан као објекат изграђен 
пре доношења прописа о изградњи објеката и објекат бр.2 – зграда трговине 
површине 102м2, уписан као објекат изграђен без одобрења за градњу, као и 
земљиште које чини наведена катастарска парцела укупне површине 286 м2, 
све уписане у ЛН 40 К.О.Велико Градиште. 

 
II. Овлашћује се Председник општине Велико Градиште да са представником 

Републичке дирекције за имовину Републике Србије закључи уговор којим ће 
се регулисати међусобни односи поводом давања на коришћење 
непокретности описаних у првом ставу диспозитива ове Одлуке. 

 
III. Ова Одлука ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине Велико Градиште“. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

  
Општина Велико Градиште обратила се Републичкој дирекцији за имовину 

Републике Србије са захтевом за доделу права коришћења на непокретностима које су 
по правоснажности пресуде Трговинског суда у Пожаревцу П. бр.692/05 излучене из 
стечајне масе туженог ''Промет'' Д.О.О.- у стечају из Великог Градишта у корист 
тужиоца Републике Србије.  

Предметне непокретности се налазе у Великом Градишту у ул. Кнеза Лазара, 
стојеће на к.п.бр.462 к.о.Велико Градиште,све уписане у ЛН 40 К.О.Велико Градиште, и 
то објекат бр. 1 – зграда трговине, површине 184м2, уписан као објекат изграђен пре 
доношења прописа о изградњи објеката и објекат бр.2 – зграда трговине површине 
102м2, уписан као објекат изграђен без одобрења за градњу, као и земљиште које чини 
наведена катастарска парцела укупне површине 286 м2, све уписано у ЛН 40 К.О.Велико 
Градиште 

Наведене непокретности налазе се у веома лошем и запуштеном стању, а реч је о 
пословном простору на атрактивној локацији што наружује изглед саме главне улице у 
строгом центру насеља.  

Комунална инспекција Општине Велико Градиште, дописом од 15.12.2020. 
године обавестила је Републичку дирекцију да је дана 15.12.2020. године о стању објекта 
и потребе да Дирекција предузме мере из своје надлежности да би се објекат довео у 
исправно стање. 

Поводом наведеног захтева општине Велико Градиште, Републичка дирекција за 
имовину покренула је поступак брисања права коришћења уписаног у корист „Промет“ 



ДОО Велико Градиште, односно, обратила се Служби за катастар непокретности Велико 
Градиште са захтевом за издавање уверења о идентификацији катастарске парцеле на 
којој се објекти налазе и уверења о кретању права власништва за предметну 
непокретност од 1945 године, обзиром да је наведено привредно друштво брисано из 
регистра привредних субјеката, те да су предузете све мере ради располагања у смислу 
Закона о јавној својини. Имајући у виду да због стања у којем се објекти налазе постоји 
опасност да дође до новог отпадања фасаде и угрожавања безбедности и здравља 
пролазника као и оштећења јавних површина, Дирекција сматра да нема сметњи да 
надлежни орган управе предузме све мере и радње у скаду са својим надлежностима 
прописаним законом, а у циљу заштите живота и здравља људи и имовине.  

Републичка дирекција за имовину актом бр. 464-2837/2020-03 ид 04.03.2022. 
године обратила се Општини Велико Градиште ради доношења одлуке којом се 
прихвата давање на коришћење предметних непокретности сагласно одредбама чл. 
26.став1. тачка 1. Закона о јавној својини. 

Имајући у виду све напред наведено, а заснивајући своју надлежност на основу 
члана 20. и члана 32.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 
83/2014-др. закон, 101/2016 – др. Закон, 47/2018 и 111/2021),  члана 15. став 1. тачка 15. 
и члана 40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико 
Градиште“ бр. 2/2019) донета је одлука као у диспозитиву. 

 
Упутство о правном средству: Против ове одлуке не може се изјавити жалба, 

али се може покренути управни спор тужбом код Управног суда у Београду, у року од 
30 дана од дана пријема одлуке. Тужба се предаје Суду непосредно или поштом. 
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