
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА        
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 401-86/2022-01-4 
Датум: 16.03.2022. године 
Велико Градиште 
 
На основу члана 136. Закона о општем управном поступку (''Сл.гласник РС' 18/2016 и 95/2018- 
аутентично тумачење),члана 70. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине 
Велико Градиште“ бр.2/2019), члана 10-13. Пословника о раду Општинског већа опоштине Велико 
Градиште („Службени гласник општине Велико Градише“ бр. 7/19), чл.5. Одлуке о општинском 
правобраниоцу општине Велико Градишта („Службени гласник општине Велико Градише“ бр.11/2014) 
а по Захтеву Општинског правобраниоца, ради закључења споразума о решавању спорног односа 
заведен, 
Општинско веће на 45. седници одржаној дана 16.03.2022.године, је донело: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  Општинском  правобраниоцу општине Велико Градиште да 
закључи споразум о решавању спорног односа у предмету П.бр. 52/21 који се води пред Основним 
судом у Великом Градишту. 
2. ОДОБРАВА СЕ Општинском  правобраниоцу општине Велико Градиште да у споразуму о 
решавању спорног односа са тужиљом Николић Мајом из Великог Градишта, у предмету П.Бр. 52/21 
закључи споразум и понуди да се тужиоцу исплати износ од 110.000,00 динара на на име нематеријалне 
штете (по оба вида) и  износ од 9000,00 динара на име састава тужбе, као и на име четири одржане 
расправе по 10.500,00 динара. 

О б р а з л о ж е њ е         
 

Општинско правобранилаштво поднело је захтевбр.401-86/2022-01-4 од 24.02.2022.године  Општинском 
већу Општине Велико Градиште (веза бр.предмета Општинског правобраниоца 1/21 од 22.02.2022.г) за 
прибaвљање сагласности ради закључења споразума о решавању спорног односа.  
У захтеву је наведено да је пред Основним судом у Великом Градишту у току парница П.Бр. 52/21 у 
правној ствари тужиље Николић Маје из Великог Градишта, ради накнаде нематеријалне штете, у којој 
је тужена општина Велико Градиштекао и да се тужбом  тражи износ од 150.000,00 динара на име 
накнаде нематеријалне штете, због претрпљеног страха, 75.000,00 на име претрпљеног физичког бола, 
75.000,00 на име претрпљеног страха и 1.600,00 динара на име материјалне штете, све са припадајућом 
затезном каматом. 
На расправи од 7.2.2022.г. је пуномоћник тужиље предложио да се спор реши мирним путем и да се 
тужиљи на име накнаде нематеријалне штете укупно исплати износ од 110.000,00 динара као и 
трошкова поступка који су настали до сад. 
Општински правобранилац је овај захтев сачинио, уважавајући предлог пуномоћника тужиље а имајући 
у виду опис повреда и висину траженог износа.  
Општински правобранилац је у прилогу овог захтева доставио копију записника П.бр.52/21 од 
07.02.2022.године. 
Општинско веће је разматрајући захтев Општинског правобраниоца узимајући у обзир све чињенице и 
доказе одлучио као у диспозитиву. 
 Поука о правном леку:Решење је коначно у управном поступку. Против истог се може 
покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана пријема овог 
Решења. 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
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