
 

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 

1. УСВАЈА СЕ Захтев Ивић Горице из Браничева за надокнаду штете од Општине 

Велико Градиште као ОСНОВАН. 

2. ОДРЕЂУЈЕ СЕ висина накнаде штете којa се има исплатити оштећеној Ивић 

Горици из Браничева на износ од 9.000,00 динара. 

3. ОДБИЈА СЕ захтев Ивић Горице из Браничева за накнаду трошкова поступка а 

у вези са трошковима састављања поднеска- захтева као НЕОСНОВАН. 

Образложење 

Дана  20.05.2022.г. Горица Ивић из Браничева је поднела захтев за накнаду штете 

Општини Велико Градиште, заведен под бр.401-181/2022-01-4, а који се тиче надокнаде 

штете причињене на путничком возилу марке ''Opel Corsa'' регистарских ознака PO 110 

EA, која је настала изненадним изласком пса на пут и ударом о возило, у ул.Воје 

Богдановића, у насељу Велико Градиште, код фабрике уља ''Дунавка'' д.о.о. Велико 

Градиште. Иста је у захтеву определила материјалну штету на возилу и то: на име цене 

пластике браника 3.600,00 динара, на име цене фара (левог) 2.400,00 динара, као и замену 

тј. монтажу ових делова у аутомеханичарској радњи износ од 3.000,00 динара. Захтевом 

је тражен и износ од 3.000,00 динара на име састављања истог. 

 За доказе о оправданости захтева доставила је Уверење о догађају- оштећењу 

возила бр. 221-237/22 од 16.02.2022.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 у Великом Градишту, улици Воје Богдановића, у смеру 

ка центру насеља, када је са десне стране изненада наишао пас расе вучјак који је 

претрчавао коловоз и да је возач покушао да закочи како би избегла контакт са 

животињом, али да није успела те је том приликом ударила десним делом возила у исту 

због чега је од силине удара разбијен леви светлосни уређај и предњи браник. Животиња 

је побела са лица места.  

Наведено Уверење, осим што представља доказ о критичном догађају и општој 

способности подносиоца Захтева и возила да учествују у саобраћају, о процењеној штети 

на 5.000,00 динара и о томе да је возило оштећено у левом предњем делу, не садржи 

податке о евентуалном доприносу подносиоца Захтева несрећном догађају, а који би се 

тицао брзине кретања возила, поштовања саобраћајних прописа, а нема ни фотографија 

са лица места. 

Такође у прилогу Захтева је достављена и фотокопија личне карте подносиоца 

захтева. 

Уз захтев су приложене и фотокопије 2 рачуна са фискалнима исечцима, један 

бр.60376042 од 18.03.2022.г. који је издала Аутомеханичарска радња Жељкo из 

Браничева и  други рачун издат од стране ДОО Кнез 2. Први износ за аутомеханичарске 

услуге је из приложеног констатован на 3.000,00 динара, а други за фар и браник на износ 

од 6.000,00 динара што одговара износима из захтева. 

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. 

Чл. 20. тач. 2. Закона о локалној самоуправи прописано је да општина на својој 

територији  уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности као изворни 

посао,  а чланом 4. Закона о комуналним делатностима да обезбеђује организационе, 

материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних 

објеката, обезбеђује обављање комуналних делатности и њихов развој. 

Како је законска обавеза  општине да на својој територији оргaнизује комуналне 

делатности у области ЗОО хигијене, која у смислу Закона обухвата  и послове хватања, 

превоза, збрињавања, смештаја напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште; 

контроле и смањења популације изгубљених и напуштених паса и мачака; нешкодљивог 

уклањања и транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката, а имајући у 

виду да је штету проузроковао пас који је претрчавао коловоз у насељеном месту, 

утврђена је одговорност општине за насталу штету. 

Приликом одлучивања о трошковима поступка Општинско веће је водило рачуна 

о свим законом прописаним условима за остваривање права на накнаду трошкова, 

нарочито то што је поступак покренут на захтев странке.  

Како је правило управног поступка прописано чланом 85. став 3. Закона о општем 

управном поступку да странка сноси сопствене трошкове везане за поступак покренут 

по њеном захтеву у првом степену у одређеној управној ствари тако износ за трошак 

састављања поднеска за који је очигледно да је састављен од стране адвоката због 

утиснутог печата на шта је адвокат дужан по прописима о адвокатури, не представља 

трошак у вези са штетним догађајем те стога није ушао у износ у делу диспозитива 

решења којим је одлучено о основаност захтева за накнаду штете, а сходно цитираном 

члану ЗОУП-а исти није оцењен ни као основан у погледу трошкова управног поступка 

по конкретној управној ствари. 

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: 401-181/2022-01-4 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

                                                                      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                                              ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

 

 

                                                                             Драган Милић,с.р. 


