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На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', број 

129/07 и 83/14-др закон, 101/16-др закон и 47/18), члана 3. Закона о основама система 

образовања и васпитања (''Сл. гласник РС,'''број 88/17), члана 10. Закона о предшколском 

васпитању и образовању (''Сл. гласник РС'', број 18/10 и 101/17), члана 11. став 4. Закона о 

финансијској подршци породици са децом (''Сл. гласник РС'', број 113/7 и 50/18) и члана 

67. тачка 7. Статута града Ужица (''Сл. лист града Ужица'', број 25/17-пречишћен текст), 

Скупштина града Ужица, на седници одржаној ___________ године, доноси 

 

ОДЛУКУ  

О НАКНАДИ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ   

У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ     

ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ  

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уређује се начин, висина и услови остварења права на накнаду дела 

трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или 

физичко лице (у даљем тексту: приватна предшколска установа), у циљу побољшања 

обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем у складу са законом. 

 

Члан 2. 

Приватна предшколска установа је установа регистрована у складу са законом, са 

седиштем на територији града Ужица, која поседује решење о верификацији издато од 

стране надлежног министарства. 

 

Члан 3. 

Накнадом дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи пружа 

се финансијска помоћ родитељу, односно другом законском заступнику детета, који не 

може да упише дете у предшколску установу чији је оснивач град Ужице (у даљем тексту: 

предшколска установа), због недовољних капацитета ове установе. 

 

Члан 4. 

Родитељу, односно другом законском заступнику детета накнада дела трошкова 

боравка детета у приватној предшколској установи обезбеђује се под следећим условима:  

- да има пријављено пребивалиште на територији града Ужица,  

- да је дете држављанин Републике Србије; 

- да дете није уписано у предшколску установу због недостатка капацитета, 

- да је дете уписано у приватну предшколску установу 
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Члан 5. 

Захтев за накнаду дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи 

родитељ, односно други законски заступник детета, подноси Градској управи за послове 

органа града, општу управи и друштвене делатности (у даљем тексту: Градска управа). 

Градска управа решава по захтеву из става 1. овог члана у првом степену. 

По жалби на решење Градске управе у другом степену решава Градско веће града 

Ужица. 

 

Члан 6. 

Месечни износ накнаде дела трошкова боравка деце 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 коју доноси Градско веће. 

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

 

Члан 7. 

Накнада додељена родитељу, односно другом законском заступнику детета 

уплаћује се на рачун приватне предшколске установе у коју је дете уписано, а на основу 

уговора који закључују град Ужице и приватна предшколска установа.   

 

Члан 8. 

Услови, начин и поступак остваривања права на накнаду дела трошкова боравка 

деце у приватној предшколској установи ближе ће се уредити посебним актом који доноси 

Градско веће.  

Градско веће утврђује висину накнаде  за сваку радну годину у складу са 

планираним средствима у буџету града и бројем деце која због недостатка капацитета 

нису уписана у предшколску установу. 

 

Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

града Ужица''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 3. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'', број 88/17) којим је прописано да 

свако лице има право на образовање и васпитање и да су грађани Републике Србије 

једнаки у остваривању права на образовање и васпитање, члану 10. Закона о 

предшколском васпитању и образовању (''Сл. гласник РС''', број 18/10 и 101/17), који 

прописује да друго правно или физичко лице може да оснује предшколску установу у 

складу са законом, члану 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом 
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(''Сл. гласник РС'', број 113/17 и 50/18), који прописује да општина, односно град могу, ако 

обезбеде средства, да утврде и друга права од права утврђених овим законом и повољније 

услове за њихово остваривање и члану 67. тачка 7. Статута града Ужица (''Сл лист града 

Ужица'', број 25/17-пречишћен текст) који утврђује да Скупштина града, у складу са 

законом, доноси прописе и друге опште акте. 

Разлог за доношење ове Одлуке је садржан у потреби да се повећа обухват деце у 

предшколском васпитању и образовању на територији града Ужица, полазећи од права 

детета, развојних, образовних, културних, здравствених и социјалних потреба деце и 

породица са децом предшколског узраста, како би што већи број деце био укључен у 

процес ране социјалозације и васпитно образовног рада, са циљем обезбеђивања услова за 

стицање знања, вештина и вредносних ставова који ће допринети развоју деце. 

У Предшколској установи ''Ужице'' васпитне групе су формиране са већим бројем 

деце, супротно члану 30. став 3 и 6. Закона о предшколсков васпитању и образовању. И 

поред тога, према подацима Предшколске установе ''Ужице'', тренутно је 215 захтева за 

упис деце нереализовано, од чега 129 захтева за смештај деце јасленог узраста и 86 захтева 

за смештај деце осталих узрасних група.  

Како град Ужице није у могућности да тренутно и у довољној мери повећа 

капацитете предшколске установе којој је оснивач, укључивање приватних предшколских 

установа у систем јавних услуга повећаће доступност предшколског васпитања и 

образовања у складу са законом. 

Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године (''Сл. гласник РС'', број 

107/12) предвиђа да се у систем друштвене бриге о деци предшколског узраста интегришу 

сви постојећи облици неге и васпитно-образовног рада са децом, без обзира ко је оснивач, 

под условом да су акредитовани и по свим параметрима усклађени са националним 

стандардима квалитета. 

За реализацију ове одлуке средства се обезбеђују у буџету града Ужица  

Градско веће је на седници одржаној 11.09.2018.године, утврдило Предлог одлуке 

накнади дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач  друго 

правно или физичко лице и предлаже Скупштини да предлог размотри и усвоји. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА  

I број: 60-20/18 

Ужице, ______ 2018. године                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                                                                                                        Бранислав Митровић 


