
 

              
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 070-8/2022-01-4 
Датум: 13.10.2022. године 
Велико Градиште 

 

На основу члана 136. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник РС'' бр. 18/2016 и 95/2018- 

аут.тумачење) и члана 70. Статута општине Велико Градиште (''Службени гласник општине Велико Градиште'' 

бр.2/2019) као и чланова 11-13. Пословника општинског Већа општине Велико Градиште (''Службени гласник 

општине Велико Градиште'' бр.7/2019), 

Општинско веће општине Велико Градиште је на својој 67. седници одржаној дана 13.10.2022.г. донело следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

ОДБИЈА СЕ захтев подносиоца Радета Петровића из Великог Градишта бр. 070-8/2022-01-4 од 27.9.2022.г. жалиоца 

Радета Петровића из Великог Градишта, ************************** као НЕОСНОВАН. 

Образложење 

Дана 27.9.2022.године је Раде Петровић Општинском већу општине Велико Градиште поднео захтев за проверу  

сукоба интереса у предмету Општинске управе општине Велико Градиште бр.351-27/2021-06. 

У свом захтеву Раде Петровић из Великог Градишта износи да проверу сукоба интереса по напред наведеном 

предмету тражи ''јер је Одељење за урбанизам, Општинска управа Велико Градиште по свом захтеву који је поднела 

сама себи, а преко општинског пуномоћника Миловановић Николе сина инвеститора Миловановић Горана, власника 

кп.бр.1692 к.о. Велико Градишта, да општина сама себи изда одобрење да се баш испред парцеле његовог оца граде 

15 паркинг места на општинској катастарској парцели бр.2220 КО Велико Градиште, а како би наведени инвеститор 

наведеног објекта на наведеној катастарској парцели имао бар приближан број потребних паркинг места, за добијање 

употребне дозволе''. 

Разматрајући захтев и списе предмета, Општинско веће општине Велико Градиште је донело одлуку као у 

диспозитиву решења из следећих разлога: 

Чланом 46. Закона о локалној самоуправи су дефинисане надлежности Општинског већа. Надлежности Општинског 

већа су одређене и чланом 70. Статута општине Велико Градиште (''Службени гласник општине Велико Градиште'' 

бр.2/2019). 

Општина Велико Градиште је надлежна да издаје грађевинске дозволе за своју територију, а Одлуком о општинској 

управи општине Велико Градиште (члан 14.) је одређено да то ради Одељење за урбанизам и имовинскоправне 

послове Општинске управе општине Велико Градиште. Парцела на којој је изграђен предметни јавни паркинг је у 

власништву Општине Велико Градиште и зато је Општина и поднела захтев за издавање предметне дозволе. 

Чланом 3. ставом 4.  тачка 3. и ставом 8. истог члана, Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем (''Службени гласник РС'' бр.68/19) прописано је како се обједињена процедура односно фазе 

обједињене процедуре покрећу пред надлежним органом попуњавањем одговарајућег захтева, односно пријаве кроз 

ЦИС, случај када се захтев подноси преко пуномоћника, шта исти треба да садржи, као и то да документација из 

става 2. овог члана Правилника може бити достављена од стране лица са лиценцом одговорног пројектанта. С тим у 

вези председник Општине као законом и Статутом општине Велико Градиште овлашћени представник Општине 

Велико Градиште, у име Општине Велико Градиште је овластио Николу Миловановића који је у овом случају био 

пројектант, да поднесе захтев за издавање грађевинске дозволе. 

Општинско веће Општине Велико Градиште на основу чињеничног стања и позитивних прописа донело решење као 

у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења жабла није дозвољена. Против истог се може поднети 

тужба Управном суду у Београду, ул.Немањина 9, у складу с правилима ЗУС-а, у року од 30 дана од дана достављања 

овог Решења.  

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

                                                                                                        Драган Милић,с.р.   
                                                                                                                            

 


