
                                                                                                

 

На основу члана 16., а у складу са чланом 3. став 5. Закона о путевима (“Службени.гласник РС”, 

41/2018 и 95/2018-др.закон), члана 20. став 1. тачка 3. и 13. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 

самоуправи („Службени  гласник РС“,бр.129/07, 84/14 - др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), члана 40. 

Статута општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште", бр. 2/19) и члана 136. 

Закона о општем  управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/2018- аутентично тумачење), 

на предлог Општинског већа општине Велико Градиште, 

Скупштина општине Велико Градиште на 18.-ој седници одржаној дана 28.09.2022. године, донела 

је, 

Р      Е     Ш     Е     Њ     Е  

    

1. УКИДА СЕ својство јавног некатегорисаног пута: 

- на делу катастарске парцеле број 4652 „Рударево“ у површини од 16м2, земљиште под зградом и 

другим објектом, цела величине 156м2, начин коришћења некатегорисани пут, уписана у Лист 

непокретности број 2183 К.О. Велико Градиште као јавна својина општине Велико Градиште са уделом 1/1; 

- на делу катастарске парцеле број 4655 „Рударево“ у површини од 158м2, земљиште под зградом и 

другим објектом, начин коришћења некатегорисани пут, цела величине 2245м2, уписана у Лист 

непокретности број 2183 К.О. Велико Градиште као јавна својина општине Велико Градиште са уделом 1/1. 

2. УТВРЂУЈЕ СЕ да делови парцела из тач. 1. овог решења, у назначеној  површини, НЕМАЈУ 

СВОЈСТВО некатегорисаног јавног пута.   

3. УКИДА СЕ посебна намена - насип делу к.п.бр. 4655 у површини од 249м2, земљиште под зградом 

– објектом, начин коришћења насип, цела величине 2245м2, уписана у Лист непокретности број 2183 К.О. 

Велико Градиште као јавна својина општине Велико Градиште са уделом 1/1. 

4. УТВРЂУЈЕ СЕ да део парцеле из тач. 3. овог решења, у назначеној  површини, НЕМА 

СВОЈСТВО посебне намене - насипа.   

5. Катастарскe парцелe из тачке 1. и 3. диспозитива овог решења, на основу важећег планског 

документа Плана детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем („Службени гласник општине 

Велико Градиште“, бр. 5/2016, 06/2020, 25/2021 и 08/2022) чиниће за убудуће грађевинско земљиште ван 

граница градског грађевинског земљишта којим управља и располаже носилац права јавне својине - 

општина Велико Градиште.    

6. Након своје правоснажности ово решење послужиће као исправа подобна за упис одговарајућег 

права у Служби за катастар непокретности Велико Градиште.  

7. Ово Решење објавиће се у "Службеном гласнику општине Велико Градиште" а исто ступа на снагу 

осмог дана од дана његовог објављивања. 

 

О   б   р    а   з    л   о    ж    е    њ    е 

 

Правни  основ  за  доношење  овог  Решења су одредбе  члана 3. став 5. и члана 16. Закона о путевима 

(„Службени  гласник РС“,бр. 41/2018 и 95/2018 - др.закон). 

Јавни путеви дефинисани су као добро у општој употреби и у јавној су својини. Уколико на путном  

правцу, улици и сл. постоје делови који не служе својој функцији нити се могу користити за саобраћај у 

смислу одређеним законским и подзаконским  прописима не сматра се делог тог пута.  

На основу важећег планског документа Плана детаљне регулације туристичког насеља Бели Багрем 

(„Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 5/2016, 06/2020, 25/2021 и 08/2022) катастарске 

парцеле број 4652 и 4655 К.О. Велико Градиште представљају грађевинско земљиште, на терену не 

представљају пут односно насип, па је ради спровођења важећег планског акта потребно укинути својство 

јавног пута и насипа. 

Одељење за локални економски развој општинске управе општине Велико Градиште доставило је 

Одељењу за урбанизам и имовинско-правне послове обавештење дана 16.09.2022. године о непостојању 

пута и насипа на к.п.бр. 4652 и 4655 К.О. Велико Градиште, где је и изласком на терен утврђено да на 

предметним парцелама не постоји пут и да иста није ни део насипа. 



Како к.п.бр. 4652 и 4655 К.О. Велико Градиште представљају грађевинске парцеле, потребно је 

извршити и статусну промену пред Републичким геодетским заводом. 

Обзиром да ове непокретности до сада нису биле доступна већем броју корисника, а то неће бити ни 

убудуће, нити ће чинити саобраћајну површину, а неће чинити ни насип, то је било потребно укинути им 

својство које имају у евиденцији Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Велико 

Градиште, па је Општинско веће општине Велико Градиште поднело предлог Скупштини општине Велико 

Градиште, као стварно и месно надлежном органу да се на непокретности из тачке 1. и 3. диспозитива овог 

Решења укине својство јавног пута и насипа а све у циљу привођења предметног земљишта новој намени 

утврђеној одговарајућим планским актом.   

У циљу извршења Решења нису потребна средства буџета општине.  

Скупштина општине Велико Градиште донела је Решење као у диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења 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 решења. Тужба се предаје 

Суду непосредно или поштом. 

 

 

 

Број: 464-276/2022-01-1 

 

 

           

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

 

 

 

                ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО 

 

          Солфина Јовановић с.р. 

 

 

 

 

 
                                       


