
  На основу члана 11. став 1, 5,6,7, Закона о финансијској подршци породици са 

децом („Службени гласник РС“, број 112/17 и 50/18) и члана 40. став 1. тачка 6. и 11. 

Статута општине Дољевац („Службени лист Града Ниша“, број 127/18), 

Скупштина општине Дољевац на седници одржаној дана 07.03.2019. донела је 

 

ПРАВИЛНИК 
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА 

НА НАКНАДУ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ  

„ЛАНЕ“ ДОЉЕВАЦ 

 

I   ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.  

Правилником о условима и начину остваривања права на накнаду трошкова 

боравка деце у Предшколској установи "Лане" Дољевац (у даљем тексту: Правилник) 

уређују се услови и начин остваривања права на накнаду трошкова боравка деце у 

Предшколској установи "Лане" Дољевац (у даљем тексту: Предшколска установа).  

 

Члан 2.  

Право на накнаду трошкова, под условима из овог Правилника,имају: 

1. деца без родитељског страња 

2. деца са сметњама у развоју и деца са инвалидитетом,  и 

3. деца корисника новчане социјане помоћи. 

Право на накнаду трошкова боравка деце у Предшколској установи признаје се 

од дана подношења захтева до истека текуће радне године (31. август).  

Релевантни докази за одлучивање о праву на накнаду трошкова достављају се уз 

захтев за признавање права. 

Члан 3. 
Родитељ, односно други законски заступник  детета учествује у обезбеђивању 

трошкова боравка детета у Предшколској установи у висини од 20% од економске цене 

по детету.  

Висину економске цене и висина учешћа корисника у економској цени утврдила 

је Скупштина општине Дољевац посебним Решењем о утврђивању економске цене 

програма васпитања и образовања у Предшколској установи „Лане“ Дољевац. 

 

Члан 4. 

Дете без родитељског старања, у смислу овог правилника је дете које нема живе 

родитеље, чији су родитељи непознати или нестали и дете чији родитељи из било којих 

разлога привремено или трајно не извршавају своја родитељска права и дужности.  

Статус детета без родитељског старања доказује се уверењем надлежног центра 

за социјални рад, односно надлежног органа старатељства о смештају у хранитељску, 

односно старатељску породицу.  

 

Члан 5. 

Дете са сметњама у психофизичком развоју у смислу овог Правилника јесте 

дете о чијем степену ометености је донето Мишљење надлежне Комисије за процену 

потреба за пружање додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ 

ученику (Интерресорне комисије).  

 

1. Накнада  трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског 

старања. 



Члан 6.  

Право на накнаду трошкова боравка у Предшколској установи у висини пуног 

учешћа корисника у цени услуге (право на бесплатан боравак) имају деца  без  

родитељског старања. 

Деца предшколског узраста без родитељског старања имају право на накнаду 

трошкова боравка у предшколској установи која  имају решење министартсва 

надлежног за послове просвете о верификацији, у висини учешћа корисника у цени 

услуге која се прописује решењем Скупштине општине  Дољевац. 

Захтев за признавање права на накнаду трошкова боравка у предшколској 

установи за децу без родитељског старања подноси установа социјалне заштите, 

хранитељ, односно старатељ  надлежном органу управе на обрасцу НТ-ПУ-ДБР. 

Предшколска установа доставља надлежном одељењу управе, месечни извештај 

о боравку деце без родитељског старања, за коју су донета решења о признавању права 

на накнаду трошкова, најкасније до истека трећег радног дана у месецу за претходни 

месец. 

Извештај предшколска установа исказује на обрасцу ДБС-Извештај о боравку 

деце без родитељског старања у предшколској установи. 

Средства за накнаду трошкова боравка  обезбеђују се предшколској установи у 

висини учешћа корисника у цени услуге по детету, од стране министарства. 

Средства за накнаду трошкова боравка надлежно министарство  преноси 

предшколској установи , по добијању извештаја од надлежног одељења.  

 

 

2. Накнада  трошкова боравка у предшколској установи за децу са 

сметњама у развоју и децу са инвалидитетом 

 

Члан 7.  

Деца предшколског узраста са сметњама у развоју и деца са инвалидитетом 

имају право на накнаду трошкова боравка у предшколској установи која  имају решење 

министартсва надлежног за послове просвете о верификацији, у висини учешћа 

корисника у цени услуге која се прописује решењем Скупштине општине  Дољевац. 

Захтев за признавање права на накнаду трошкова боравка у предшколској 

установи за децу са сметњама у развоју и деца са инвалидитетом подноси  родитељ, 

установа социјалне заштите, хранитељ, односно старатељ  надлежном одељењу  на 

обрасцу НТ-ПУ-ДСРИ. 

Предшколска установа доставља надлежном одељењу управе, месечни извештај 

о боравку деце са сметњама у развоју и деца са инвалидитетом, за коју су донета 

решења о признавању права на накнаду трошкова, најкасније до истека трећег радног 

дана у месецу за претходни месец. 

Извештај предшколска установа исказује на обрасцу ДСРИ-Извештај о боравку 

деце са сметњама у развоју и инвалидитетом у предшколској установи. 

Средства за накнаду трошкова боравка деце са сметњама у развоју и деце са 

инвалидитетом обезбеђују се предшколској установи у висини учешћа корисника у 

цени услуге по детету. 

Средства за накнаду трошкова боравка надлежно министарство  преноси 

предшколској установи , по добијању извештаја од надлежног одељења.  

 

3. Накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу корисника 

новчане социјалне помоћи 

 



Члан 8.  

Деца предшколског узраста корисника новчане социјалне помоћи имају право 

на накнаду трошкова боравка у предшколској установи која  имају решење 

министартсва надлежног за послове просвете о верификацији, у висини учешћа 

корисника у цени услуге која се прописује решењем Скупштине општине  Дољевац. 

Захтев за признавање права на накнаду трошкова боравка у предшколској 

установи за децу корисника новчане социјалне помоћи подноси  родитељ, хранитељ, 

односно старатељ  надлежном одељењу  на обрасцу НТ-ПУ-ДНСП. 

Предшколска установа доставља надлежном одељењу управе, месечни извештај 

о боравку деце корисника новчане социјалне помоћи  за коју су донета решења о 

признавању права на накнаду трошкова, најкасније до истека трећег радног дана у 

месецу за претходни месец. 

Извештај предшколска установа исказује на обрасцу ДНСП -Извештај о боравку 

деце корисника новчане социјалне помоћи у предшколској установи. 

Средства за накнаду трошкова боравка деце корисника новчане социјалне 

помоћи обезбеђују се предшколској установи у висини учешћа корисника у цени 

услуге по детету. 

Средства за накнаду трошкова боравка надлежно министарство  преноси 

предшколској установи , по добијању извештаја од надлежног одељења.  

 

Члан 9. 

Корисник услуга, у смислу овог Правилника, је лице коме се регресирају 

трошкови боравка деце у Предшколској установи.  

 

II  ПОСТУПАК И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА  

 

Члан 10. 

Права утврђена овим Правилником остварују се по прописима о општем 

управном поступку.  

Члан 11. 

О правима из овог Правилника у првом степену решава надлежно одељење  

Општинске управе  за послове дечје заштите, на основу поднетог захтева.  

 

Члан 12.  

По жалбама на првостепена решења о правима из овог Правилника у другом 

степену решава министарство  надлежно за социјана питања. 

 

Члан 13. 

Право на накнаду трошкова, ако су испуњени сви услови из овог Правилника, 

кориснику услуга признаје се од дана наведеног у Решењу.  

 

Члан 14. 

Ако у току остваривања права на накнаду  трошкова настану промене које су 

релевантне за остварење права родитељ  или други законски заступник дужан је да те 

промене пријави у року од 15 дана од дана наступања промене и у том случају ће се 

поново одлучивати о могућности остварења права.  

Ако у току остваривања права на накнаду трошкова настану промене у смислу 

претходног става, доноси се ново решење којим се замењује претходно почев од дана 

пријаве промене до истека рока претходног решења.  

 



Члан 15. 

Корисник права из овог Правилника који је на основу неистинитих или 

нетачних података, или непријављивањем промена које утичу на губитак или обим 

права остварио право, дужан је да накнади штету, у складу са законом.  

 

III  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 16. 

Овај Правилник ступа на снагу од наредног дана од дана објављивања у 

"Службеном листу града Ниша " а примењује се од 01. марта  2019. године.  

 

 

Број: 022-33 

У Дољевцу: 07.03.2019. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Дејан Смиљковић 

 


