СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА УЖИЦА
XLIXII

16. август 2016. године

Број 22/16

88. На основу чл. 103. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", број 16/13- пречишћен текст), Градско веће
на седници одржаној 16. 08. 2016. године доноси

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ И ДИНАМИЦИ ИЗМИРИВАЊА ОБАВЕЗА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНOВЕ «УЖИЦЕ»
ПРЕМА КОРИСНИЦИМА УСЛУГА

1. Корисницима услуга целодневног боравка Предшколске установе «Ужице», износ по основу утврђене разлике између
више обрачунатог учешћа у односу на учешће у економској цени прописано Законом о предшколском васпитању и образовању, у
периоду од 01. јула 2013. године до 01. јуна 2015. године, исплатиће се закључењем вансудског поравнања између Предшколске
установе «Ужице» и корисника услуге.
2. Исплата утврђеног износа у вансудском поравнању извршиће се у 2 једнаке рате на следећи начин:
-

исплата прве рате извршиће се до 20. 10. 2016. године, а за вансудска поравнања закључена након 01. 10. 2016.
године у року од 60 дана од дана закључења;
исплата друге рате извршиће се до 20. марта 2017. године.

3. Уколико корисник услуга има неизмирене обавезе према Предшколској установи „Ужице“, дуг се пребија у целини или
делом, износом дуга који има Предшколска установа „Ужице“ према кориснику услуга.
Исплата утврђеног износа преосталог дуга у вансудском поравнању из става 1. ове тачке, исплатиће се у роковима из тачке
2. ове одлуке.
4. Са корисницима услуга који су покренули судски поступак за остваривање својих права по овом основу, по повлачењу
тужбе и одрицању од тужбеног захтева закључиће се вансудско поравнање и признати до тада настали трошкови судског
поступка.
5. Средства за исплату по закљученим вансудским поравнањима обезбедиће се у буџету града Ужица.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III бр. 06-40/16, 16. 08. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић, с.р.
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