
 

 

 

 

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.12. Одлуке о поступку и начину решавања 

захтева грађана за накнаду штете услед уједа напуштених паса („Службени гласник 

општине Велико Градише“ бр.7/2018),  

          Општинско веће општине Велико Градиште на 73. седници одржаној 27.12.2022. 

године,  донело је,  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на захтев Комисије за утврђивање основа и висине накнаде 

штете услед уједа напуштених паса од 12.12.2022.г. (по предмету бр.401-425/2022-07) 

за предлагање износа од 60.000,00 на име накнаде штете оштећеном Јовановић Драгану 

из Курјача. 

О б р а з л о ж е њ е         

 

Дана 12.12.2022.године се Општинском већу обратио Председник општине Велико 

Градиште с захтевом за прибављање сагласности на предлог Комисије за утврђивање 

основа и висине накнаде штете услед уједа напуштених паса (у даљем тексту: 

Комисија) (по предмету бр.401-425/2022-07/ бр.401-511/2022-01-2). Предлогом 

Комисије је одређено да се Јовановић Драгану из Курјача понуди на име накнаде штете 

исплати износ од 60.000,00 динара. Обзиром да по Одлуци о поступку и начину 

решавања захтева грађана за накнаду штете услед уједа напуштених паса („Службени 

гласник општине Велико Градише“ бр.7/2018) предложени износ за накнаду штете 

прелази 50.000,00 динара председник Општине прибавља сагласност Општинског већа. 

Износ одређен у предлогу Комисије, по мишљењу Општинског већа би представљао и 

правичну надокнату за претрпљену повреду. Имајући у виду све изложено,а нарочито 

да се ради о објективној одговорности општине Општинско веће је донело одлуку као у 

диспозитиву. Решење ће бити сходно поменутој Одлуци прослеђено Председнику 

општине као лицу овлашћеном за прибављање сагласности. 

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. 

Бр.401-511/2022-01-2 
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