
           

        
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА        

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 401-116/2023-01-4 

Датум: 15.03.2023. године 

Велико Градиште 

 

На основу члана 136. Закона о општем управном поступку (''Сл.гласник РС'' 18/2016 и 

95/2018- аутентично тумачење), 70. Статута општине Велико Градиште („Службени 

гласник општине Велико Градиште“ бр. 2/2019), члана 11-13. Пословника 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 Градише“ бр.11/2014), а по захтеву Општинског 

правобраниоца, 

          Општинско веће општине Велико Градиште на 78. седници одржаној 15.03.2023. 

године  дана,  донело је,  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

ОДБИЈА СЕ захтев Општинског правобраниоца за давање сагласности на 

закључење споразума о мирном решењу спорног односа, а на предлог 

пуномоћника тужиоца, по парничном предмету П.бр.22/22 који се води пред 

Основним судом у Великом Градишту, као НЕОСНОВАН. 

О б р а з л о ж е њ е         

 

Општинско правобранилаштво поднело је захтев бр.11/22 од 27.2.2023.г. 

Општинском већу Општине Велико Градиште ради давања сагласности за споразумно 

решавање спорног односа.  

У захтеву је наведено да је тужилац малолетна ****************** из Великог 

Градишта чији је законски заступник мајка Вукадиновић Ивана, односно њен 

пуномоћник, предложио мирно решење спора, у виду закључења поравнања. 

Како је по позитивним прописима Општински правобранилац дужан да предлоге 

доставља Општинском већу и да Општинско веће о поднетим захтевима одлучује, 

Општинско веће је разматрајући све чињенице, предметни захтев, његово образложење 

(у току поступка је истицано да се ради о власничком псу), а на предлог Општинског 

правобраниоца да се предлог пуномоћника тужиоца о мирном решењу спора, а самим 

тим и сам захтев одбију, Општинско веће је донело решење 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  

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

 

                                                                                                                Драган Милић,с.р. 


