
На основу члана 32. став 1. тачка 6. а у вези са чланом 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/27, 83/14-др.закон, 101/16-
др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), 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 24.децембра 2021. 
године, донела је  
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНAMA И ДОПУНAMA ОДЛУКЕ 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. 
 

      У Одлуци 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 29/21) иза члана 3. додаје се члан 
3а који гласи:      
     „За остваривање овог права редослед рођења деце из разведеног брака 
или ванбрачне заједнице која је престала утврђује се према родитељу са којим 
дете живи по одлуци надлежног органа.“  
  
 

 Члан 2. 
 

      У члану 8. став 1. иза речи: „деце“ бришу се две тачке, додају се запета и 
речи:„а највише до висине цене услуге коју измирује према Предшколској установи 
Олга Јовичић-Рита“.  
     У истом члану додаје се став 3. који гласи: 

„Приватна предшколска установа не може утврдити већу цену трошкова 
боравка деце наведене у ставу 1. и ставу 2. овог члана од цене која је утврђена за 
Предшколску установу „Олга Јовичић-Рита“ Краљево. 

 

                                                          
                                                               Члан 3. 
 

      У члану 12.  иза става 1. додаје се став 2. који гласи: 
      „У овим случајевима право на накнаду дела трошкова боравка деце 
признаје се од дана преласка у другу приватну предшколску установу.“ 
 
 
 
 



Члан 4. 
 

     У члану 14. став 1. иза речи: „сарадњи“ брише се тачка, додају се запета и 
речи: „под условом да висина трошкова боравка деце у приватној предшколској 
установи из члана 8. Одлуке не буде већа од висине трошкова боравка деце у 
Предшколској установи „Олга Јовичић-Рита“ Краљево.“ 
 
 

                                                               Члан 5. 
 
  У члану 15.  иза става 1. додаје се став 2. који гласи: 
  „Законски заступници деце који су од 1.септембра 2021. године поднели 
захтев за упис детета у Предшколску установу „Олга Јовичић-Рита“ достављају 
потврду Установе да због недовољног капацитета Установе дете није могло да 
буде уписано у школској / радној 2021/22. години. 
 
 

                                                               Члан 6. 
 

    Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града 
Краљева''.  
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