
На основу члана 32. став 1. тачка 6, у вези са чланом 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-
др.закон и 47/18),  члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са 
децом („Службени гласник РС“, број 113/17 и 50/18), члана 189. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-
др.закон, 10/19 и 6/20) и члана 121. став 2. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), 
           Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 17. септембра 2021. 
године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 
О ПРАВУ НА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ 

УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА 

 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком утврђује се право на накнаду дела трошкова боравка деце 
узраста од шест месеци  до поласка у основну школу у предшколској установи чији 
је оснивач друго правно или физичко лице (у даљем тексту: приватна 
предшколска установа) на територији града Краљева (у даљем тексту: Град) у 
складу са законом и која поседује решење о верификацији издато од стране 
надлежног Министарства, као и услови и начин остваривања овог права. 

 
 

Члан 2. 
 

Средства за остваривање права из члана 1. ове одлуке обезбеђују се у 
буџету града Краљева. 

 

Члан 3. 
 

      Право из члана 1. остварује родитељ, односно други законски заступник у 
радној/школској години под условом да је: 
- држављанин Републике Србије, 
- да има пребивалиште на територији Града, односно боравиште ако је 
расељено лице са Косова и Метохије, 
- да се дете налази на листи чекања у ПУ „Олга Јовичић-Рита“ Краљево, али 
да због недовољних капацитета Установе дете није могло да буде уписано,  
- да је дете уписано у приватну предшколску установу, 
- да је уговор закључен између родитеља и приватне предшколске установе. 
 
                                                               Члан 4. 
 

Захтев за остваривање права утврђеног чланом 1. подноси се сваке 
радне/школске године Одељењу за друштвене делатности Градске управе града 



Краљева на јединственом обрасцу, који се преузима са званичног сајта Града 
www.kraljevo.rs, или на шалтеру надлежног одељења. 

Уз захтев из става 1. овог члана родитељ, односно други законски заступник 
прилаже потврду да се дете налази на листи чекања код ПУ „Олга Јовичић-Рита“ 
Краљево и фотокопију уговора са приватном предшколском установом.  

 
 

Члан 5. 
 

О праву из члана 1. ове одлуке у првом степену решава Одељење за 
друштвене делатности Градске управе града Краљева. 

По жалби на првостепено решење о праву из члана 1. одлуке решава 
Градско веће града Краљева. 

Рок за подношење жалбе је 15 дана од дана пријема првостепеног решења. 
 
 

Члан 6. 
 

Право из члана 1. признаје се од првог дана наредног месеца у односу на 
месец у коме је захтев поднет и важи до 31. августа текуће радне/школске године, 
а најдуже до поласка детета у основну школу.    
                                                       
          

Члан 7. 
 

Месечни износ накнаде трошкова боравка деце у приватној предшколској 
установи износи месечно по детету 80% цене услуге утврђене актом приватне 
предшколске установе, коју законски заступник детета плаћа, а највише до 80% 
економске цене коју Скупштина града утврђује одлуком о висини економске цене 
услуга Предшколске установе „Олга Јовичић-Рита“ Краљево за текућу годину. 

Дневни износ накнаде трошкова утврђује се дељењем месечног износа из 
става 1. овог члана бројем радних дана у месецу. 

За дане одсуствовања детета признаје се 50% од дневног износа накнаде 
трошкова. 
          Трошкови боравка детета не надокнађују се: 

- за дане викенда, државних и верских празника у Републици Србији, који се 
празнују и обележавају нерадно, 
- за време трајања ванредне мере обуставе редовног рада установа 
васпитања и образовања, а у складу са одлуком о обустави редовног рада 
установа васпитања и образовања донетом од стране надлежног органа, 
- за време трајања ванредне ситуације проглашене на територији града 
Краљева или Републике Србије, а у складу са одлуком о обустави редовног рада 
установа васпитања и образовања донетом од стране надлежног органа, 
- за време трајања ванредног стања проглашеног на територији РС, а у 
складу са одлуком о обустави редовног рада установа васпитања и образовања 
донетом од стране надлежног органа, 
- за време трајања ратног стања проглашеног на територији РС, у складу са 
одлуком о обустави редовног рада установа васпитања и образовања донетом од 
стране надлежног органа, 



- у другим случајевима које пропише надлежни орган Републике, или 
надлежни орган Града. 
 

                                                              Члан 8. 
 

           Град ће у потпуности сносити трошкове боравка деце: 
- ратних војних и цивилних инвалида у оружаним акцијама после 17.08.1990. 
године и 
- трећег и сваког наредног детета. 
           Град финансира 80% цене боравка, а преосталих 20% цене финансира се у 
складу са Законом о финансијској подршци породици са децом: 
-   деци са сметњама у развоју и деци са инвалидитетом, 
-  деци без родитељског старања на смештају у установама социјалне заштите, 
као и деци без родитељског старања, која су у старатељским породицама, под 
условом да остварују право на дечји додатак, а у  хранитељским породицама ако 
испуњавају услов за остваривање права на дечји додатак и 
 -  деци корисника новчане социјалне помоћи. 

 
 

                                                    Члан 9. 
 

            Уплата накнаде дела трошкова боравка деце у приватној предшколској 
установи врши се на текући рачун родитеља, односно другог законског заступника 
на основу решења о признавању права на накнаду дела трошкова боравка, 
месечног извештаја о присутности детета у приватној предшколској установи 
потписаног од стране овлашћеног лица, а који је приватна предшколска установа 
дужна да достави Одељењу за друштвене делатности Градске управе града 
Краљева до 5. у месецу за претходни месец, са доказом о извршеној уплати 
трошкова боравка детета. 
            Приватна предшколска установа дужна је да на почетку школске/радне 
године достави Градском већу града Краљева на упознавање акт којим је 
утврђена цена боравка деце у установи.  
 
 

                                                            Члан 10. 
 

Родитељ, односно други законски заступник, који је остварио право из 
члана 1. ове одлуке, дужан је да пријави сваку промену у року од 8 дана која је по 
одлуци од утицаја на остваривање овог права. 

Родитељ, односно други законски заступник, који је остварио право на 
основу неистинитих или нетачних података, или непријављивањем промена које 
утичу на губитак права, губи право на даљу накнаду дела трошкова боравка 
детета у приватној предшколској установи и дужан је да накнади штету у складу са 
законом. 
 

                                                          Члан 11. 
 

     Право из из члана 1. ове одлуке укинуће се: 
     -  уколико се дете упише у ПУ „Олга Јовичић-Рита“ Краљево и 



     - уколико родитељ, односно други законски заступник одбије да пребаци      
дете из приватне предшколске установе  у ПУ „Олга Јовичић-Рита“ ако за то 
постоје услови. 
       Предшколска установа „Олга Јовичић-Рита“ дужна је да надлежном 
одељењу Градске управе достави спискове деце чији су родитељи одбили да 
децу упишу на упражњена места у Установу. 
 
 

                                                          Члан 12. 
 

 Родитељ, односно други законски заступник, који је остварио право на 
накнаду дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи, у току 
радне/школске године може да промени приватну предшколску установу у којој 
дете борави уз подношење новог захтева за остваривање права на накнаду дела 
трошкова боравка деце у приватној предшколској установи, писане изјаве да дете 
не борави у приватној предшколској установи у којој је до тада остварио право на 
накнаду дела трошкова боравка деце и уговора са другом приватном 
предшколском установом.  
 

                                                           Члан 13. 
 

Приватна предшколска установа дужна је да надлежном одељењу Градске 
управе омогући увид у целокупну документацију и све податке о присутности деце, 
као и да пружи сва потребна обавештења. 

Приватна предшколска установа за коју се утврди да је у месечним 
извештајима о присутности деце из става 1. овог члана приказала неистините или 
нетачне податке, дужна је да накнади штету, у складу са законом.  

 
 

                                                 Члан 14. 
 

По доношењу ове одлуке права и обавезе између Града и приватне 
предшколске установе регулисаће се споразумом о сарадњи.  
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

                                                           Члан 15. 
 

Законски заступници деце која су до 1. септембра 2021. године уписана у 
приватну предшколску установу не достављају доказ да се деца налазе на листи 
чекања у Предшколској установи „Олга Јовичић-Рита“ за школску/радну 
2021/2022. годину. 
 

                                                 Члан 16. 
 

            Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о праву на 
накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач 
друго правно или физичко лице на територији града Краљева („Службени лист 
града Краљева, број  52/20). 
 



  
                                                         Члан 17.  

                         
         Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева“. 
 
 
Скупштина града Краљева                              

Број: 011-261/2021-I                                                                                   

Дана:17. септембра 2021. године                                                                              

                                                                                     Председник  

                                                                         Скупштине града Краљева   

         

                                                           Ненад Марковић, дипл. инжењер саобраћаја 

 
 
 


