
 

 

На основу члана 137. Закона о општем управном поступку (''Сл.гласник РС' бр. 18/2016 

и 95/2018- аут.тумачење), члана 70. Статута општине Велико Градиште (''Сл.гласник 

општине Велико Градиште'' бр.2/2019), Општинско веће је на 57. седници одржаној дана 

11.07.2022. године, донело:  

РЕШЕЊЕ 

УСВАЈА СЕ Захтев Стојковић Љубице из Бикиња, општина Голубац за надокнаду штете 

од Општине Велико Градиште као ОСНОВАН. 

ОДРЕЂУЈЕ СЕ висина накнаде штете којa се има исплатити оштећеној Стојковић 

Љубици из Бикиња, општина Голубац на износ од 17.100,00 динара. 

 

Образложење 

Дана  12.05.2022.г. Стојковић Љубица из Бикиња је поднела Захтев за накнаду 

штете упућен Општини Велико Градиште, заведен под бр.401-174/2022-01-4, а који се 

тиче надокнаде штете причињене на путничком возилу марке ''Opel Zafira'' регистарских 

ознака PO 108 TM, која је настала оштећењем, односно пуцањем пнеуматика због удара 

у рупу на путу Велико Градиште-Пожежено. Именована је у захтеву определила 

материјалну штету на возилу и то на име цене пнеуматика износ од 12.400,00 динара, на 

име цене замене истих износ од 1.500,00 динара. Такође, захтевом је тражен и износ од 

по 1.200,00 динара на име одсуствовања ње и супруга са рада због санирања квара, што 

укупно износи 2.400,00 динара.Истим је тражен и додатни трошак, утрошак горива у 

износу од 2.000,00 динара због ангажовања додатног возила ради превоза точкова. 

Том приликом је доставила за доказе о оправданости захтева: Уверење о догађају- 

оштећењу возила бр. 88-647/22 од 18.05.2022.г. издато од стране МУП-а, Дирекције 

полиције, Полицијске управе у Пожаревцу, Полицијске станице у Великом Градишту из 

кога се види да је штетни догађај настао на локалном путу, правац Велико Градиште-

Пожежено, на око 2 км од насеља Велико Градиште, када је возило наишло и ударило у 

ударну рупу, и том приликом поцепало предњи десни и задњи десни пнеуматик. 

Провером је утврђено да на наведеном делу пута постоје 5 ударних рупа дубине 10-15 

цм и ширине 50х80 цм. У прилогу Захтева је достављена и фотокопија личне карте 

подносиоца захтева. 

Уз захтев су приложене и фотокопије 3 фискала исечка један бр.101365224 од 

09.05.2022.г. који је издало Љубиње Промет из ког се види цена коштања 2 пнеуматика, 

други фискални исечак бр.107741951 од 09.05.2022.г. издат од стране вулканизерске 

радње Вучко и син, вулканизер Верко Костић ПР, из ког се виде цена коштања замена 10 

гума што укупно износи 1.500,00 динара, фискални исечак издат од стране LUKOIL 

SRBIJA, ул. Бошка Вребалова 2 Велико Градиште, из ког се види утрошак горива, еуро 

дизел у количини 9,9 литара по укупној цени од 1.999,80 динара.  

Дана 7.6.2022.г. је подносиоцу захтева упућен допис за доставу полисе осигурања 

за предметно возило што је тражилац и доставио. 

Из достављене полисе се види да је возило осигурано на супруга тражиље код 

осигуравача, компаније Дунав осигурање а.д.о Београд. 

 

 

 



Овој компанији је упућен допис да ли је претрпљена штета на возилу поводом 

штетног догађаја покривена из осигурања, како би се избегло кумулирање основа 

накнаде исте штете од различитих субјеката. 

Дана 20.06.2022.г. добијен је одговор овог осигуравајућег друштва из кога се види 

да штета није надокнађена тј. покривена из достављених полиси осигурања. 

Тражилац је накнадно доставила и потврду привредног друштва ASPROM d.o.o. 

Београд којом доказује да је у радном односу код овог послодавца, као и потврду о 

статусу у регистру пољопривредних газдинстава за супруга Миодрага Стојковића којим 

доказује да је ово газдинство комерцијалног карактера и у активном статусу, као и доказ 

Управе за аграрна плаћања из које се види да исти поседује уматичена грла оваца. 

Општинско веће је ценило достављене исправе и утврдило обим настале штете, 

што повлачи и висину надокнаде, постојање објективне одговорности Општине у вези са 

управљањем односно одржавањем пута. Сходно чл. 6. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. Гласник РС“ број  129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016  и 111/2021) општина 

одговара за квалитетно и ефикасно обављање изворних и поверених послова.  Чланом 

20. ст. 3. истог закона прописано је да се општина стара о изградњи, реконструкцији 

одржавању и коришћењу локалних путева и улица. С обзиром да је штета настала на путу 

за чије одржавање је надлежна  Општина као јединица локалне самоуправе иста је и 

одговорна за накнаду штете. 

Накнада штете и припадајући трошкови настали у отклањању исте су узети у 

обзир и признати у потпуности оштећеној изузев пуне суме захтеване за цену замене 

пнеуматика јер како је у достављеном фискалном рачуну наведено замењено је 10 

пнеуматика, а Општинско веће је констатовало да је на основу приложеног, купљено и 

замењено 2 пнеуматика, те се оштећеној признаје по овом основу износ од 300,00 динара. 

Из свега напред изнетог, Општинско веће оштине Велико Градиште, одлучило је 

као у диспозитиву овог Решења, (једногласно) са 5 (пет) гласова „ЗА“, од укупно 

присутних 5 (пет) чланова Општинског већа. 

 

  Поука о правном средству: Решење је коначно. Против овог Решења жалба није 

дозвољена, али се против истог може покренути управни спор пред Управним судом у 

Београду, у складу са  одредбама ЗУС-а. 

 

 

Број: 401-174/2022-01-4 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                 ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                                                      ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

 

 

                                                                                        Драган Милић,с.р. 
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