
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ГРАДА УЖИЦА 
 

XLXIX      3. октобар 2018. године     Број 40/18 
 

156. На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени лист РС“, број 113/17 и 
50/18), члана 103. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'', број 25/17-пречишћен текст), а у вези Одлуке о накнади дела 
трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице, (''Службени лист града Ужица'', број 
37/18),  Градско веће, на седници одржаноj 03.10. 2018. године,  доноси   

 

ПРАВИЛНИК 
О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА  ПРАВА НА НАКНАДУ ДЕЛА 

ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ  

 
Члан 1. 

Овим правилником утврђују се услови, начин и поступак остваривања права  на накнаду дела трошкова боравка деце у 
предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице, у складу са законом (у даљем тексту: Приватна предшколска 
установа) а која има решење о верификацији издато од стране министарства надлежног за послове просвете. 

Право на накнаду дела трошкова боравка детета у Приватној предшколској установи из става 1. овог члана има родитељ или 
други законски заступник детета о коме се непосредно брине, а које не може да се упише у предшколску установу чији је оснивач град 
Ужице (у даљем тексту: Предшколска установа), због недовољних капацитета уатанове.  

Средства за остваривање права из става 1. овог члана обезбеђују се у буџету града Ужица. 
 

Члан 2. 
Право на накнаду дела трошкова боравка детета у Приватној предшколској установи може да оствари родитељ или други 

законски заступник детета, под следећим условима:  
 - да родитељ или други законски заступник детета има пребивалиште, односно боравиште ако је лице расељено са Косова и 
Метохије, на територији града Ужица,  
 - да је дете држављанин Републике Србије; 

          - да је родитељ или други законски заступник детета поднео захтев за упис детета у Предшколску установу и да дете није 
уписано у установу због недовољних капацитета; 
 - да је дете уписано у Приватну предшколску установу која поседује решење о верификацији издато од стране министарства 

надлежног за послове просвете. 
Члан 3. 

Град Ужице и Приватна предшколска установа, која има решење министарства надлежног за послове просвете о 
верификацији, закључују уговор о учешћу града Ужица у накнади дела трошкова боравка деце у Приватној предшколској установи. 

 
Члан 4. 

Родитељ или други законски заступник детета подноси захтев за остваривање права на накнаду дела трошкова боравка детета 
у Приватној предшколској на обрасцу који се може преузети на сајту града Ужица или на писарници Градске управе.  

О праву се одлучује на основу поднетог захтева и доказа прибављених у складу са законом који уређује општи управни 
поступак и то: 

-извод из матичне књиге рођених за дете; 
-уверење о држављанству за дете; 
-потврда о пребивалишту/боравишту за подносиоца захтева; 
-уговор (потврда) о упису детета у Приватну предшколску установу; 
-потврда Предшколске установе да је родитељ или други законски заступник детета поднео пријаву за упис детета, да дете 

испуњава услове за упис у Предшколску установу и да упис детета није извршен због недостатка капацитета. 
 

Члан 5. 
По захтеву родитељa или другог законског заступника детета о праву на накнаду дела трошкова боравка детета у Приватној 

предшколској установи у првом степену решава надлежна градска управа по прописима о општем управном поступку. 
Право се признаје од дана подношења захтева и важи до краја текуће радне године, односно до 31. августа. 
Решење о праву на накнаду дела трошкова боравка детета у Приватној предшколској установи надлежна градска управа 

доставља подносиоцу захтева и Приватној предшколској установи. 
По жалби на решење надлежне градске управе, у другом степену одлучује Градско веће. 
 

Члан 6. 
       Месечни износ накнаде дела трошкова боравка детета у Приватној предшколској установи може износити највише до 50% од 

економске цене по детету која је утврђена Одлуком о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској 
установи ''Ужице'' у Ужицу 

Градско веће утврђује месечни износ накнаде дела трошкова боравка деце у Приватној предшколској установи за сваку радну 
годину, у складу са могућностима буџета града Ужица и у зависности од броја  деце која се због недостатка капацитета нису уписала у 
Предшколску установу. 

Уколико у буџету града Ужица нема довољно планираних средстава за финансирање дела трошкова боравка деце  у 
Приватној предшколској установи, право на накнаду трошкова утврђује се према редоследу на листи приоритета уписа коју сачини 
Предшколска установа чији је оснивач град Ужице, до нивоа обезбеђених средстава. 

        За радну 2018/2019 годину, месечни износ накнаде дела трошкова боравка деце у Приватној предшколској установи износи  
10.000,00 динара по детету. 
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Учешће града Ужица у дневном износу боравка детета утврђује се дељењем месечног износа који се признаје као основ за 
обрачун дела трошкова боравка деце, са бројем радних дана за обрачунски месец.  

За дане одсуства детета, признаје се  50% од дневног износа, исказаном у коначном обрачуну. 
Трошкови боравка детета у Приватној предшколској установи не надокнађују се за дане викенда, државних и верских 

празника који се празнују у Републици Србији и обележавају нерадно. 
Приликом обрачуна накнаде дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи, узима се укупан износ, који се 

утврђује сабирањем следећих износа: 
- износ за дане присуства детета (добија се множењем дневног износа са бројем дана присуства детета у Приватној предшколској 

установи) и 
- износ за дане одсуства детета (добија се множењем половине дневног износа са бројем дана одсуства детета у Приватној 

предшколској установи). 
 

Члан 7. 
 Средства за накнаду дела трошкова боравка деце у Приватној предшколској установи уплаћују се на рачун Приватне 

предшколске установе у коју је дете уписано, на основу уговора из члана 3. овог правилника. 
Уплата средстава врши се из буџета града Ужица на основу захтева за пренос средстава и месечног извештаја о боравку деце, 

а који Приватна предшколска установа доставља надлежној градској управи до 10. у месецу за претходни месец. 
Месечни извештај садржи обрачун дела трошкова боравка за сву децу за коју је решењем надлежне градске управе утврђено 

право на накнаду дела трошкова боравка. Уз захтев се прилаже и месечни извештај за свако дете који садржи: име и презиме детета, 
број дана присуства и број дана одсуства детета, обрачун накнаде дела трошкова, оверен и потписан од стране овлашћеног лица 
установе и родитеља односно законског заступника детета. 

Уз месечни извештај Приватна предшколска установа подноси и копију фактуре која се издаје родитељу као и копију доказа 
о уплати родитеља. 

Надлежна градска управа, по извршеној контроли, преноси средства на рачун Приватне предшколске установе. 
 

Члан 8. 
Град Ужице може у сваком моменту вршити контролу валидности података у вези са обрачуном накнаде трошкова боравка 

деце у Приватној предшколској установи преко надлежних инспекцијских служби града. 
 

Члан 9. 
Приватна предшколска установа, односно родитељ или други законски заступник детета који је остварио право из члана 1. 

овог правилника, дужан је да пријави сваку промену која је од утицаја на остваривање права, најкасније у року од три дана од дана 
настале промене. 

Уколико Приватна предшколска установа, односно родитељ или друго законски заступник детета, оствари право на основу 
неистинитих или нетачних података, као и не пријави промене које утичу на губитак права, дужан је да накнади штету, у складу са 
законом. 

У случају непоштовања одредаба овог правилника и достављања нетачних података који се односе на боравак деце у 
Приватној предшколској установи, град ће раскинути уговор из члана 3. правилника. Поступак и начин раскидања уговора биће 
дефинисан у самом уговору. 

 
Члан 10. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ужица". 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД УЖИЦЕ  
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
III број 60-20/18, 03.10. 2018. године                                                                  

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                             ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                                                                                              Тихомир Петковић, с.р. 
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