
 

                                                                                                                                               

  

 

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), а по захтеву Радице Стојановић из 

Триброда и 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 на Предлог Споразума о исплати дуга, Радице Стојановић предузетника 

СТР „Ниле“ Триброде. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

        

 

 Општинском већу општине Велико Градиште дана 18.02.2022. године, обратила се Радица 

Стојановић, предузетник СТР „Ниле“ Триброде са захтевом за обнову Споразума о исплати дуга за 

коришћење пословног простора и неплаћену електричну енергију, из ралога што је дана 01.02.2022. 

године СТР „Ниле“ престао са радом и пореској управи поднет је захтев за привремени прекид рада, 

али да и поред тога жели да настави са плаћањем на рате. 

Општинско правобранилаштво је дана 23.05.2022. године упутило захтев Општинском већу 

Општине Велико Градиште за давање сагласности са мишљењем да се обнови Споразум о исплати 

дуга за коришћење пословног простора и неплаћену енергију, где би гарант за извршење овог 

споразума био супруг Радице Стојановић, Влада Стојановић из Триброда, с обзиром да исти има 

пензију и да ће измирити дуг у целости на 24 месечне рате.  

 Имајући у виду све изложено, Општинско веће општине Велико Градиште 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. 
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