
НАЦРТ 

 

На основу члана 40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине 

Велико Градиште“ бр. 2/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" 

бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон , 47/2018 и 111/2021), чл. 27. став 10. 

Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 

108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) и чл.3, 4, 5, 6. и 7. Одлуке о јавној својини општине 

Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 17/2021), на предлог 

Општинског већа општине Велико Градиште, 

Скупштина општине Велико Градиште на својој _____седници одржаној _____2023. 

године, д о н е л а  ј е, 

  

ОДЛУКУ 

 О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ  НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ  ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ 

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЈАВНОЈ УСТАНОВИ  КУЛТУРНИ  ЦЕНТАР “ВЛАСТИМИР 

ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ“ИЗ ВЕЛИКОГ ГРАДИШТА 

 

1. ДАЈЕ  СЕ  НА КОРИШЋЕЊЕ јавној установи „КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

ВЛАСТИМИР ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ“ из Великог Градишта  следећа непокретност која је у 

јавној својини општине Велико Градиште: 

- објекат  бр. 1, површине 325 m2, који се налази се у Великом Градишту у ул. Кнеза 

Лазара  бр.28,  на кат. парц. бр.498 К.О Велико Градиште, градско грађевинско 

земљиште,земљиште под зградом и другим објектом , површине 571 m2, уписан у ЛН бр. 5888 

КО Велико Градиште као јавна својина општине Велико Градиште. 

             2.  Непокретности из тачке 1. ове одлуке даје се на трајно коришћење, без накнаде за 

коришћење уз обавезу корисника „Културни Центар Властимир Павловић Царевац“ да измирује 

трошкове непокретности у погледу електричне енергије ,комуналних услуга, телефона, 

интернета и трошкове одржавања објекта.  

             3. Давалац непокретности општина Велико Градиште, сагласна је да Културни центар 

Властимир Павловић Царевац из Великог Градишта, може своје право трајног коришћења на 

предметној непокретности уписати у Служби катастра непокретности. 

 4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном гласнику 

општине Велико Градиште“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење ове Oдлуке произилази из одредби чл. 3, 4, 5, 6. и 7. Одлуке о 

јавној својини општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 

17/2021),  којима је прописан начин коришћења непокретности у јавној својини. 

           Објекат који је предмет ове одлуке налази се у јавној својини општини Велико Градиште 

и користи се од стране Јавне установе Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ из 

Великог Градишта, за обављање сопствене делатности, као и биокопска сала за пројекцију 

филмова и за одржавање културних манифестација. 

Скупштина општине Велико Градиште је 11.5.1998.г. донела одлуку бр. 633-2/98-01 о 

оснивању Културног центра у Великом Градишту ради обављања делатности у области културе 

од значаја за општину Велико Градиште.  

Дана 18.5.2015.године Скупштина општине је донела одлуку о промени оснивачког акта 

због промена пословног имена установе у Јавна установа Културни центар „Властимир 

Павловић Царевац“ из Великог Градишта. 

           Обзиром да ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац'' из Великог Градишта, 

већ користи наведени простор и ради стварања повољнијих услова за  развој културе у општини 

Велико Градиште, општина Велико Градиште даје на трајно коришћење непокретност из 



диспозитива ове Одлуке, Јавној установи Културни Центар „Властимир Павловић Царевац“ из 

Великог Градишта.       

Из свега напред изнетог а сагласно члану 40. Статута општине Велико Градиште 

(''Службени гласник општине Велико Градиште'', бр. 2/2019) и члана 32. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 

47/2018) ), чл. 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) и члана 3, 4, 5, 6. и 7. 

Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште, предлаже се Општинском већу да по 

утврђењу предлога, предложи Скупшини општине да одлучи као што је дато у диспозитиву. 

                                                                                              

 

    Обрађивач:      Одељење за урбанизам и имовинско-правне послове 

        

 

 

 

 

 

 

 


