
ПРЕДЛОГ 

 

 На основу члана 70. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико 

Градиште“, број 2/2019 и 3/2023)  и  члана 29. став 1. Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште („Сл. 

гласник општине Велико Градиште“, бр. 17/2021), а у вези са захтевом Месне заједнице Затоње  и другим Јавним 

позивом за прикупљање писаних понуда број 410-1/4/2023-01-2 од 27. 2. 2023. године,  

 Општинско веће општине Велико Градиште на својој седници одржаној ______ 2023. године, донело је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о отуђењу покретне имовине 

 

 

         ОТУЂУЈУ се из јавне својине општине Велико Градиште у поступку прикупљања писаних понуда уз 

накнаду  40 топола (процењена нето дрвна маса 51м3) које се налазе на катастарској парцели број 1761 КО 

Затоње, тр „УНИВЕРЗАЛ“ Мајиловац, Жикице Јовановића Шпанца бб. 

 Обавезује се понуђач да у корист буџета општине Велико Градиште, плати накнаду за отуђење 

покретних ствари у износу од  4.500,00 динара по 1м3 на уплатни рачун број 840-745151843-03 (модел 97, позив 

на број 59-110) у року од 3 дана од дана утврђивања укупне количине дрвне масе. 

 Уговор о отуђењу покретне имовине у име и за рачун Општине закључиће председник Општине, којим 

ће се ближе уредити међусобна права и обавезе.  

   

Образложење 

 

 Месна заједница Затоње, дана 12. 12. 2022. године, поднела је допис у коме наводи да се на фудбалском 

игралишту налазе тополе засађене пре 30 година. Да су исте прошле технолошку зрелост и да постоји могућност 

од ческања грана приликом ветровитих дана, такође је наведено да је дошло до пада једног стабла и том 

приликом начињена материјална штета. 

 Одредбом члана 27. став 3.  Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште („Сл. гласник општине 

Велико Градиште“, бр. 17/2021), прописан је поступак отуђења покретних ствари из јавне својине, а чланом 28. 

став 1. утврђена је надлежност председника општине Велико Градиште за доношење решења о покретању 

поступка отуђења покретних ствари из јавне својине Општине. 

 Председник Општине дана 31. 1. 2023. године, покренуо је поступак отуђења покретних ствари 

прикупљањем писаних понуда Решењем о покретању поступка отуђења покретних ствари прикупљањем 

писаних понуда, број 410-1/2023-01-2. Истовремено је донео и решење о именовању Комисије за отуђење 

покретних ствари из јавне својине општине Велико Градиште, број 410-1/1/2023-01-2. 

 Почетна цена за отуђење топола у износу од 4.213,33 динара, утврђена је на основу важећег Ценовника 

основних производа шумарства-дрвних сортимената  ЈП „Србијашуме“ са п.о., број 133/2022-3 од 10. 08. 2022. 

године, који се примењује од 27. 8. 2022. године. 

 Јавни позив за прикупљање писаних понуда, објављен је 1. 2. 2023. године под бројем 410-1/2/2023-01-

2 на интернет страници општине Велико Градиште. На истом није било поднетих пријава. Други Јавни позив 

објављен је 27. 2. 2023. године, заведен под бројем  410-1/4/2023-01-2. У остављеном року поднета је једна 

пријава од стране Виолете Рајчић ПР ТР „УНИВЕРЗАЛ“ Жикице Јовановића Шпанца бб, 12221 Мајиловац. 

 У складу са датом понудом понуђач се обавезује да исече предметна стабла, одвезе и очисти грање и 

остало смеће у року од 15 календарских дана од дана потписивања уговора. 

 На основу наведеног Комисија за отуђење покретних ствари из јавне својине општине Велико Градиште, 

предлаже да се отуђи предметна покретна имовина  понуђачу Виолета Рајчић ПР ТР „УНИВЕРЗАЛ“ Жикице 

Јовановића Шпанца бб, 12221 Мајиловац. 

Упуство о правном средству: Против овог решења може се покренути управни спор подношењем 

тужбе Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана објављивања истог. 

 

Доставити: 

- тр „УНИВЕРЗАЛ“ Мајиловац 

- Одељењу за финансије 

- Архиви 

 

 

Предлагач: Комисија за отуђење покретних ствари из јавне својине општине Велико Градиште 

 


