
          
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
ОПШТИНСКO ВЕЋЕ 
Број: 355-216/2022-01-4 
Датум: 06.06.2022. године 
Велико Градиште                             

 

Општинско веће Општине Велико Градиште, решавајући у другом степену у управном 
поступку по жалби Невене Николић из Великог Градишта, ул.Трг Младена Милорадовића 
бр.7, на Решење Општинске управе Општине Велико Градиште, Одељења за инспекцијске 
послове, бр.355-216/2022-04 од 18.05.2022.г., на основу члана 46. 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 70. Статута Општине Велико Градиште (Сл.гласник општине Велико 
Градиште бр.2/2019), члана 10. Пословника Општинског Већа (Сл.гласник општине Велико 
Градиште бр.7/2019) и члана 168. став 2., а у вези са чланом 183. став 1. тачка 3. и чланом 167. 
став 2. Закона о општем управном поступку (‘’Сл.гласник РС’’бр.18/16 и 95/18-аут.тумачење) је 
на својој 53.  седници одржаној 06.06.2022.г. донело: 
 

РЕШЕЊЕ 
 
ОДБИЈА СЕ Жалба Невене Николић из Великог Градишта, ул.Трг Младена Милорадовића бр.7 
на Решење Општинске управе Општине Велико Градиште, Одељења за инспекцијске послове, 
бр. 355-216/2022-04 од 18.05.2022.г. као НЕОСНОВАНА. 

 
Образложење 

 
Решењем првостепеног органа бр. 355-216/2022-04 од 18.05.2022.г. јe у поступку 

ванредног, теренског и канцеларијског иснпекцијског надзора, наложено да нерегистровани 
субјект Невена (Горан) Николић из Великог Градишта у року од 3 дана од дана пријема овог 
решења покрене поступак прибављања Одобрења за заузеће јавне површине постављеног 
дела привременог објекта- подеста (платформе) баште угоститељског објетка (летње баште) 
на к.п.бр.2229/1 к.о.Велико Градиште испред свог угоститељског објекта ''Don John”, укупне 
површине од око 63,50 м2 на дрвеној конструкцији висине 75 цм (најнижи део) и 140 цм 
(највиши део) који издаје надлежни орган Општинске управе општине Велико Градиште што 
је прописан услов за вршење активности заузећа јавних површина у смислу чл.2 Одлуке о 
мањим монтажним објектима привременог карактера (''Сл.гласник општине Велико 
Градиште'' бр. 35/2021).  
Такође истим решењем је наложено нерегистрованом субјекту Невени (Горан) Николић да 
уклони привремени објекат ближе описан у претходној тачки диспозитива решења у року од 
5 дана. 
Надзираном субјекту се забрањује да врши активност заузећа јавне површине ближе описане 
првом тачком диспозитива решења до испуњења прописаних услова. 
Дејство мере из тачке 1. диспозитива решења је одређено да траје све док нерегистровани 
субјекат не отклони утврђене незаконитости. Прописује се и да дејство мере из тачке 1. 
диспозитива престаје и ако нерегистровани субјекат одустане од даљег вршења активности из 
поменуте тачке. 
Нерегистрованом субјекту је наложено и да обавести комуналну инспекцију о извршењу овог 
решења и достави доказе о томе у року од 2 дана од извршења предметног решења. 



Тачком 6. диспозитива предметног решења је предвиђено да ће комунална инспекција 
нарочито појачано пратити да ли је нерегистровани субјекат без одлагања извршио мере 
накложене тачком 1. решења и да ли се придржава забране изречене тачком 2. решења. 
Тачком 7. диспозитива се предвиђа да ако нерегистровани субјекат не поступи у складу са 
овим решењем да ће комунална инспекција у складу са законом предузети друге мере и 
радње из своје надлежности. 
Наредном тачком диспозитива је предвиђено да жалба изјављена на ово решење не одлаже 
њено извршење. 

Дана 18.05.2022.г. је на предметно решење првостепеног органа поднета жалба 
Општинском већу општине Велико Градиште преко Општинске управе, Одељења за 
инспекцијске послове Општинске управе, од стране Невене Николић из Великог Градишта. 
Првостепени орган је ценио жалбу и нашао да је иста благовремена, дозвољена и изјављена 
од стране овлашћеног лица у законском року. 
Исти је жалбу са списима предмета и одговором на жалбу доставио Општинском већу 
општине Велико Градиште, као другостепеном органу на даље поступање. 

И другостепени орган је става да је жалба благовремена, дозвољена и изјављена 
од стране овлашћеног лица у законском року. 

Жалиља изјављује жалбу како наводи због погрешно утврђеног чињеничног стања, 
погрешне примене материјалног права као и повреде поступка. 
Жалиља сматра да је диспозитив решења неразумљив, у супротности са собом и 
образложењем, да првостепени орган за одлуку из диспозитива не даје разлоге, те да са тих 
разлога решење има недостатака због којих се не може испитати као да је и потпуно 
погрешно примењено материјално право. 

Жалиља наводи да је првостепени орган доносећи спорно решење констатовао да 
је жалиља ''нерегистровани субјект'' јер се њена предузетничка радња налази у статусу 
привремене одјаве од септембра 2021.г. те да иста није смела да предузима никакве 
активности које су у функцији обављања делатности за коју је регистрована. По тој 
констатацији жалиља сматра да је давање правних савета и квалификација незаконито и 
излази из оквира делатности комуналног инспектора. Навод жалбе је да је жалиља 
предузетник који има статус физичког лица а не правно лице које има свог ''представника'' 
како је навео првостепени орган. У вези с тим цитиран је члан 83. Закона о привредним 
друштвима. Жалиља истиче да је статус ''нерегистрованог субјекта'' који је првостепени орган 
дао жалиоцу потпуно незаконит и супротан свим позитивним прописима што решење 
снабдева битном повредом поступка и таквим га чини немогућим за испитати. 

Жалиља даље наводи да  је нетачна тврдња да нема одобрење за заузеће јавне 
површине јер је исто добила, а усменим налогом инспектора јој је наложено да због изградње 
шетне стазе платформу којом је заузеће манифестовано помери што је и урађено. Није тачна 
констатација решења да је постављена платформа другачијих димензија од оних које су 
одобрењем дозвољене. Истиче и контрадикторност налога који су јој изречени јер се у првом 
ставу налаже прибављање одобрења, а у другом уклањање привременог објекта. Ови налози 
се међусобно искључују јер се објекат или уклања или му се издаје одобрење. 

Жалиља са свега изнетог сматра да је првостепени орган учинио битну повреду 
одредаба парничног поступка обзиром да је пресуда противуречна разлозима, да су разлози 
о битним чињеницама противуречни, да је погрешно утврђено чињенично стање и 
примењено материјално право, због чега је предложено Општинском већу да након 
испитивања навода жабле решење Општинске управе, Одељења за инспекцијске послове- 
комуналне инспекције укине. 

Општинско веће општине Велико Градиште је испитало ожалбено решење у 
границама постављених чланом 168. Закона о општем управном поступку. 

Сходно члану 18. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015, 
44/2018 - др. закон и 95/2018) поступак инспекцијског назора покреће се и води по службеној 



дужности или захтевом надзираног субјекта за вршење инспекцијског назора, као и захтевом 
другог лица коме је посебним законом признато својство странке у поступку. 

Одлуком о мањим монтажним објектима привременог карактера (''Сл.гласник 
општине Велико Градиште'' бр.35/21), чланом 37. је прописано овлашћење надлежног 
инспектора Одељења за инспекцијске послове да донесе решење којим ће наложити 
уклањање објекта о трошку инвеститора у случају да:  инвеститор поступи супротно забрани 
из члана 35. Одлуке. Чланом 35. Одлуке, забрањено је постављати привремени објекат без 
одобрења надлежног органа или противно одобрењу надлежног органа и одобреној 
документацији. Поступајући инспектор је неспорно утврдио непосредном контролом на лицу 
места, што је констатовано записником  број 355-216/2022-04 од 5. маја 2022. године, да 
надзирани субјект нема одобрење за заузеће јавне површине те је сагласно члану 37. Одлуке 
издао налог за уклањање исте. За новопостављену платформу подносилац жалбе је поднела 
захтев за одобрење заузећа јавне површине 27.4.2022.г. а затим и 12.5.2022.г. Општинској 
управи, Одељењу за локални економски развој о којима до момента доношења ожалбеног 
решења није одлучено, а сама платформа је постављена пре подношења ових захтева, дана 
26.4.2022.г. што је инспектор утврдио изласком на лице места о чему се у списима предмета 
налази фотографија лица места са истим датумом.  

Увидом у документацију општинске управе утврђено је да је надлежни орган за 
предметну локацију донео Решење о одобрењу заузећа јавне површине Привредном 
друштву за дораду и услуге Еко-брикет-012 д.о.о. Велико Градиште огранак РЕСТОРАН ПЛАЖА 
СРЕБРНО ЈЕЗЕРО бр. 353-230/2019-07 од 24.6.2019.г. за постављање летње баште. Чланом 5. 
Одлуке о мањим монтажним објектима привременог карактера (''Сл.гласник општине Велико 
Градиште'' бр.35/21) прописано је да се постављање баште угоститељског објекта може 
одобрити најдуже на рок од годину дана. Исти рок од годину дана прописан је и чланом 2 
Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним 
површинама (''Сл.гласник општине Велико Градиште'' бр.28/16, 14/2017 и 1/2018) која је 
важила у време доношења поменутог решења. Наведено одобрење није издато жаљиљи, а 
наводи да је платформу поставила по усменом налогу инспектора не могу се прихватити као 
основани јер је поменутом одлуком чланом 35. прописана забрана постављања привременог 
објекта без одобрења надлежног органа, а чланом 27. одлуке је прописано да је за издавање 
одобрења надлежно Одељење за локални економски развој на основу поднетог захтева и уз 
испуњење прописаних услова. 

Тачком 1.ожалбеног  решење је налог дат ''нерегистрованом субјекту'', што је у 
складу с чланом 33. став 2. Закона о инспекцијском надзору  којим је прописано да ''У 
инспекцијском назору над субјектом уписаним у основни регистар, који обавља одређену 
делатност или врши одређену активност, а није уписан у одговарајући посебни регистар или 
евиденцију коју води други надлежни орган или организација или то чини без сагласности 
надлежног органа или организације (дозвола, одобрење, решење, мишљење, уверење, 
лиценца, сертификат, акредитација, потврда, овлашћење, акт о сагласности, акт о условима 
и др) или без пријаве надлежном органу или организацији, када је овај упис, сагласност или 
пријава прописана као услов за обављање те делатности или вршење те активности, 
инспекција према том субјекту има и врши сва овлашћења и дужности које има и врши према 
нерегистрованом субјекту и на њега се примењују одредбе овог закона које се односе на 
нерегистрованог субјекта''.  

Жалиља је предложила да другостепени орган након испитивања навода жабе 
предметно решење укине за шта другостепени орган није пронашао основаност.  Чланом 184. 
став 1. Закона о општем управном поступку је прописано да другостепени орган решењем 
може на захтев странке или по службеној дужности у целини или делимично укинути 
решење: 
1) ако је оно постало извршно, а укидање је потребно ради отклањања тешке и непосредне 
опасности по живот и здравље људи, јавну безбедност, јавни мир и јавни поредак или ради 



отклањања поремећаја у привреди, ако сврха укидања не може успешно да се отклони 
другим средствима којима се мање дира у стечена права; 
2) ако је оно постало правноснажно, а то тражи странка на чији је захтев донето, а укидање 
није противно јавном интересу, нити интересу трећих лица; 
3) кад је то посебним законом одређено. 
Како у конкретном случају није испуњен ни један од наведених услова не постоји основ за 
укидање поменутог решења. Првостепени орган није могао да учини повреду парничног 
поступка како је у жалби наведено, јер је у конкретном случају вођен управни поступак. 
Поступајући инспектор је о овој управној ствари одлучио решењем а не пресудом. 
Општинско веће је поступајући по члану 170. став 1. тачка 2.Закона о општем управном 
поступку оценило да је у решењу поступајућег инспектора било недостатака који нису утицали 
на законитост и правилност побијаног решења, а нарочито је узео у обзир чињеницу да је 
платформа постављена без одобрења надлежног органа без кога је Одлуком о мањим 
монтажним објектима привременог карактера изричито забрањено постављање привременог 
објекта на јавној површини, па је одлучило као у диспозитиву решења. 
Другостепени орган је ценио и остале наводе жалбе и ожалбеног решења као и осталу 
садржину списа предмета, али исти нису били од значаја за другачију одлуку. 
  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.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Решење је коначно у управном поступку. Против истог жалба 
није дозвољена, али се може покренути управни спор у року од 30 дана од дана достављања 
овог решења, пред Управним судом у Београду сходно правилима ЗУС-а. 
 
 
                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                    ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                          ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 
 
                                                                                                        Драган Милић,с.р. 


