
             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 361-2/2022-01-4 

Датум: 06.06.2022. године                                                                                               

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 

83/2014 – др. закон,101/2016-др.закон,47/20187 и 111/2021-др.закон), члана 70. Статута општине Велико 

Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 2/19), члана 4. Одлуке о јавној својини 

општине Велико Градиште (“Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 17/21), а на захтев  Јавне 

установе Спортски центар Велико Градиште , Општинско веће општине Велико Градиште на 53. седници 

одржаној дана 06.06.2022. године, донело је, 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. УСВАЈА СЕ захтев Јавне установе Спортски центар Велико Градиште   број: 361-2 /2022-01-4 од  

26 .05.2022. године, ради давања сагласности на спроведен поступак давања у закуп јавним надметањем 

пословног простора -теретане корисника Јавне установе Спортски центар Велико Градиште, укупне 

површине од 178,1 m² - на к.п. бр. 1895/1 и 1971/1 обе КО Велико Градиште, ради обављања делатности у 

области рекреације и спорта. 

2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Јавна установa Спортски центар Велико Градиште да закључи Уговор са 

изабраним закупцем пословног простора ближе означеног у тачки 1. ове одлуке.   

3. Новчана средства остварена давањем у закуп пословног простора уплаћују се на уплатни рачун 

буџета општине Велико Градиште. 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Јавна установа Спортски центар Велико Градиште    обратила се Општинском Већу захтевом број: 

361-2/2022-01-4 од  26.05.2022. године, ради давања сагласности на спроведен поступак давања у закуп 

пословног простора -теретане,укупне површине од 178,1 m²,у Великом Градишту  , на к.п. бр. 1895/1 и 

1971/1 обе  КО  Велико Градиште, ради обављања делатности у области рекреације и спорта. 

Уз захтев, у прилогу је достављено: 

- Одлука о давању у закуп непокретности у јавној својини број 73/2022 од 25.05.2022године, Управног 

одбора Јавне установе Спортски центар Велико Градиште ; 

- Одлука о покретању поступка број 38/2022 од 10.03.2022.г, Управног одбора Јавне установе Спортски 

центар Велико Градиште ; 

- Оглас број 56/2022 од 10.05.2022.г, Комисије за закуп Јавне установе Спортски центар Велико Градиште  

; 

- Записник са јавне лицитације  број 66/2022 од 20.05.2022.године; 

Разматрајући горе наведен захтев Јавне установе Спортски центар Велико Градиште, Општинско 

веће општине Велико Градиште утврдило је да је поступак давања у закуп пословног простора спроведен у 

складу са одредбама главе IV Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште.   

У конкретном случају, након спроведеног јавног надметања, овлашћена комисија Јавне установе 

Спортски центар Велико Градиште утврдила да једини понуђач који испуњава услове из огласа, а који је 

лице из диспозитива овог решења, који је за предмет закупа понудио да почетни износ закупнине од 213,72 

евра на месечном нивоу. 

Надлежност Општинског већа за давање сагласности на поступак давања у закуп непокретности у 

јавној својини од стране корисника, утврђена је чланом 4. Одлуке о јавној својини општине Велико 

Градиште, па је на основу свега наведеног одлучено као у диспозитиву. 

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 

                                                                                                           ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

 

                                                                                                                           Драган Милић,с.р. 


