
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 361-3/2023-01-4 

Датум: 01.02.2023. године                                                                                                               

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 

– др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон), члана 70. Статута општине Велико 

Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 2/2019), чл. 4. и 48. у вези члана 40. став 

1. алинеја 5. Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште („Сл. гласник општине Велико Градиште“, 

бр. 17/2021), а на захтев МЗ Ђураково Поповац, Општинско веће општине Велико Градиште на 75. 

седници одржаној дана 01.02.2023. године, донело је, 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Месној заједници Ђураково Поповац за продужење закупа насталог 

по основу Уговора о закупу непокретности на одређено време закљученог дана 1.4.2018. године између 

Александра Стевића из Ђуракова као закупца и МЗ Ђураково Поповац као закуподавца. 

2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ МЗ Ђураково Поповац да са закупцем закључи Анекс Уговора којим ће 

продужити трајање закупа на одређено време од 5 (пет) година.  

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  

  

Месна заједница Ђураково Поповац обратила се Општинском Већу захтевом ради давања 

сагласности за продужење закупа насталог по основу Уговора о закупу непокретности на одређено време 

закљученог дана 1.4.2018. године између Александра Стевића из Ђуракова као закупца и МЗ Ђураково 

Поповац као закуподавца.  

У захтеву је наведено да је закупац уредно измиривао закупнину и остале обавезе током закупа, те 

да је на предлог закупца од 23.1.2023. године Савет МЗ Ђураково Поповац дана 25.1.2023. године донео 

одлуку да се продужи уговор о закупу, која одлука је достављена у прилогу. 

Предлаже да се општинско веће сагласи на спроведен поступак и да се продужи закуп на одређено 

време од 5 (пет) година. 

Разматрајући горе наведен захтев МЗ Ђураково Поповац, Општинско веће општине Велико 

Градиште, одлучило је као у диспозитиву.   

Предмет закупа је пословни простор корисника МЗ Ђураково Поповац у укупној површини од 30 

m², са магацинским простором, у саставу постојећег Дома културе у селу Поповац, на к.п. бр. 163 КО 

Поповац, датог у закуп ради обављања угоститељске пословне делатности, изабраном закупцу Александру 

Стевићу из Ђуракова. 

Закупац користи пословни простор у складу са уговором, на одређено време од пет година, са 

утврђеном закупнином у месечном износу од 0,5 евра/м2. 

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.  

Према обавештењу Одељења за локални економски развој закупац је уредно измиривао обавезу 

плаћања закупнине. Захтев за продужење закупа је поднео у року прописаним чланом 40.став 1. алинеја 5. 

Одлуке о јавној својини општине. 

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.  
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