
 

                                                                                                                                               

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 11. и 12. Пословника о раду Општинског већа општине Велико 

Градиште („Службени гласник општине Велико Градише“ бр. 7/19) и чл.5 Одлуке о општинском 

правобраниоцу општине Велико Градишта („Службени гласник општине Велико Градиште“ 

бр.11/2014), а по захтеву Општинског правобраниоца за прибављање сагласности, 

          Општинско веће општине Велико Градиште на 51. седници одржаној 26.05.2022. године,  донело 

је,  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште да закључи 

споразум о решавању спорног односа у предмету П.бр. 332/20 који се води код Основног суда у 

Великом Градишту. 

ОДОБРАВА СЕ Општинском  правобраниоцу општине Велико Градиште да у решавању спорног 

односа са тужиоцем Татјаном Ивановић из Великог Градишта, у конкретном судском предмету (П.бр. 

332/20) закључи споразум о решавању спорног односа и понуди да се тужиоцу исплати износ од 

12.600,00 динара на име судске таксе и на име таксе за поравнање износ од 2.950,00 динара. 

О б р а з л о ж е њ е         

 

Општинско правобранилаштво поднело је захтев бр.16/20 од 29.03.2022.године  Општинском 

већу Општине Велико Градиште 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. 

332/20 у правној ствари тужиоца Татјане Ивановић из Великог Градишта, у конкретном судском 

предмету (П.бр. 332/20) и да предлаже Општинском већу да исто да сагласност на закључење 

споразума о решавању спорног односа и понуди да се тужиоцу исплати износ од 100.000,00 динара на 

име нематеријалне штете за оба вида, као и трошкова поступка и то на име састава тужбе износ од 

9.000,00 динара, на име 4 неодржане расправе по 6.000,00 динара, на име одржане 3 расправе по 

10.500,00 динара и на име расправе где ће бити закључено поравнање износ од 10.500,00 динара. 

Општинско Веће је разматрајући захтев Општинског правобраниоца, донело је Решење број 

401-140/2022-01-4 дана 31.03.2022. године, којим се даје сагласност за закључење споразума.  

Општинско правобранилаштво је дана 20.05.2022. године, поново поднело Захтев Општинском 

већу општине Велико Градиште, са молбом да се у трошкове поступка који су признати странци 

урачунају и трошкови на име судске таксе у износу од 12.600,00 динара и трошкови на има таксе за 

поравнање у износу од 2.950,00 динара, а који су изостављени у претходном решењу, како би се 

створили услови да се коначно закључи поравњање и избегну даљи трошкови парничног поступка. 

 Имајући у виду све изложено,а нарочито да се ради о објективној одговорности општине и да би 

се даљим поступком само повећавали трошкови, Општинско веће је донело одлуку као у изреци.    

 Поука о правном средству: Решење је коначно у управном поступку. Против истог жалба није 

дозвољена, али је могуће тужбом покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 

30 дана од дана пријема овог решења. 

 

Број: 7-3/2022-01-4 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

                                                                               ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                  ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

 

                                                                                                                   Драган Милић,с.р. 


