
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 401-43/2022-01-4 
Датум:  
Велико Градиште 
 
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)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 на39. седници одржаној 01.02.2022. 
године,  донело је,  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност Општинском правобраниоцу општине Велико Градиште 
да закључи поравнање у судском предмету-поступку П.бр.384/21, које би 
обухватало сходно предлогу Општинског правобраниоца бр.7/21 од 
14.1.2022.г.: 
-Обавезивање туженеда плати настала дуговања по уговорима 1904 од 
18.11.2019.г. и од 1.9.2020.г. са припадајућим законским затезним каматама 
као и по уговору бр.1905 од 1.9.2020.г. са законским затезним каматамау 
ратама, на начин изражен предлогом бр.7/21 од 14.1.2022.г. 
-Обавезивањетужене да сноситрошкове поступка и то на име састава тужбе 
износ од 9.000,00 динара, на име три приступа на има 3 одржане расправе по 
10.500,00 динара,  
- Случај да тужена касни са исплатама  са испуњавањем обавеза по 
закљученом поравнању, целокупно потраживање Предшколске установе ће се 
сматрати доспелим даном доспелости рате која у року доспелости није 
исплаћена 

2. Оиспуњењу обавеза из закљученог поравнања на основуовог Решења, стараће 
се Општински правобранилац, Предшколска установа ''Мајски цвет'' Велико 
Градиште у погледу плаћања обавеза из уговора и затезних камата из 
претходне тачке диспозитива, Одељење за финансије Општинске управе 
Велико Градиште у погледу плаћања трошкова парничног поступка који 
представљају приход буџета Општине Велико Градиште. 

О б р а з л о ж е њ е         
 

Општинско правобранилаштво поднело је захтевбр.401-43/2022-01-4 од 
17.01.2022.године  Општинском већу Општине Велико Градиште добијања сагласности 
а радизакључења поравнања у погледу начина отплате дуга са припадајућим законским 
затезним каматама на које је обавезана Марија Црнишанин из Великог Градишта 
Уговором бр.1904 од 18.11.2019.г. и 1.9.2020.г. и уговором бр.1905 од 1.9.2020.г.  

У захтеву је наведено да је Општински правобранилац поступајући по захтеву 
ПУ ''Мајски цвет'' Велико Градиште покренула судски поступак противМарије 
Црнишанин на име доспелог дуга на основу Уговора о плаћању накнада за смештај 
деце у предшколску установу у укупном износу од 55.703,01 динара. 

Марија Црнишанин не спори постојање дуга, али је изјавила да би исти могла да 
отплаћује на више рата. 



ПУ ''Мајски цвет'' Велико Градиште се дописом изјаснило да је дуг могуће 
платити у ратама, с тим да број рата може бити 6. 

Марија Црнишанин се није изјаснила поводом предлог ПУ ''Мајски цвет'' већ је 
изјавила да прихвата плаћање по предлогу тужиоца, те је Општински правобранилац 
упутио Општинском већу захтев за сагласност за закључење поравнања и дозвољавања 
плаћања насталог дуга с припадајућим законским затезним каматама на 6 рата, као и 
обавезивање тужене да сноси трошкове поступка који би били приход Општине 
Велико Градиште, али и сагласност на предлогу предузимања правних радњи тј. 
последица неплаћања односно кашњења у плаћању рата. 

Општинско веће је разматрајући захтев Општинског правобраниоца дао 
Општинском правобраниоцу сагласност да поступи сходно њеном предлогу бр.7/21, а 
такође обавезао ПУ ''Мајски цвет'' Велико Градиште и Одељење за финансије 
Општинске управе општине Велико Градиште у погледу праћења извршавања обавеза 
из будућег поравнања. 
 Имајући у виду све изложено,Општинско веће је донело одлуку као у изреци.  
  
 
 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. 
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