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Општинско веће општине Велико Градиште, као надлежни орган, решавајући у 
управној ствари по захтеву Начелника општинске управе општине Велико Градиште 
ради изузећа код спровођења поступка по пресуди Управног суда , на основу члана 40. 
став 1. а у вези ставом 2., члана 41. и члана 136. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“ бр. 18/2016 и  95/2018-аут.тумачење), члана 64. став 1. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 94. Статута општине Велико Градиште 
(„Службени гласник општине Велико Градиште“ број 2/2019)  д о н о с и, 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

          1. УТВРЂУЈЕ СЕ да су испуњени законски услови за изузеће Сање 
Стојадиновић, начелнице Општинске управе општине Велико Градиште, за 
спровођење поступка по пресуди Управног суда бр. 27У 10856/20 од 30.09.2021. 
године, услед постојања околности које доводе у сумњу њену непристрасност. 
         2. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ  Сузана Ђорђевић, запослена у Одељењу за друштвене 
делатности и заједничке послове Општинске управе општине Велико Градиште за 
решавање у управној ствари у којој је одређено изузеће из тач. 1. дспозитива овог 
Решења, да спроведе поступак и утврди нацрт  решења по налозима и смерницама из 
пресуде Управног суда бр. 27У 10856/20 од 30.09.2021. године и у складу са Законом. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану  64. став 1. Закона о 
локалној самоуправи и члану 94. Статута Општине Велико Градиште којим је 
прописано је да о изузећу Начелника Општинске управе решава Општинско веће. 
Дана 2.11.2021. године начелница Општинске управе Велико Градиште обратила се 
Општинском већу са захтевом да буде изузета од поступања по пресуди 27У 10856/20 
од 30.09.2021. године којом је поништено решење СО број 023-11/2020-01-1 од 1-
6.2020. године и предмет враћен истом органу на поновно одлучивање. Поменутим 
решењем  разрешен је Радосав Живковић дужности директора предузећа ЈКП Дунав 
Велико Градиште.  
Како је председник надзорног одбора  наведеног предузећа, на чију иницијативу је 
покренут поступак разрешења директора, супруг Начелнице Општинске управе, 
постоји  оправдан разлог за доношење решења о изузећу Начелнице Општинске управе 
због сукоба интереса. Сагласно наведеном Општинско веће је донело решење као у 
диспозитиву. 
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