
На основу члана 11  став 4 Закона о финасијској подршци породици са децом 

(„Службени гласник  РС“, број 113/17 и 50/18) члана 32 став 1 тачка 6 Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), 

члана 40 став 1 тачка 6 Статута општине Дољевац („Службени лист Града Ниша“, број 

127/18),  

Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана  29.03.2019. године, донела 

је 

ОДЛУКУ 

 

О ДОДАТНИМ ПРАВИМА ДЕТЕТА У ОБЛАСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се додатна права, већи обим права од права утврђених 

законом и повољнији услови  за њихово остваривање у области предшколског образовања 

и васпитања на територији општине Дољевац, као и услови и начин остваривања ових 

права, која обезбеђује општина Дољевац. 

 

Члан 2. 

Породицу у смислу ове Одлуке чине родитељи који живе у брачној или ванбрачној 

заједници, односно старатељи, хранитељи, усвојитељи и деца, као и сродници у првој 

линији, а у посебној до другог степена сродства, под условом да живе у заједничком 

домаћинству. 

Заједничким домаћинством, из претходног става, сматра се заједница живљења, 

привређивања и трошења средстава. 

 

II ДОДАТНА ПРАВАВА  ДЕТЕТА У ОБЛАСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА 

И ВАСПИТАЊА  

Члан 3. 

Као додатно право детета у области финансијске подршке породици са децом утврђује 

се: 

- Право на накнаду укупних  трошкова боравка деце у Предшколској установи 

„Лане“ у Дољевцу. 

Члан 4. 

Право на накнаду трошкова боравка деце у Предшколској установи „Лане“ у 

Дољевцу за  треће и четврто дете у породици и  близанце,  у висини учешћа корисника у 

цени услуге   која се прописује одлуком Скупштине општине Дољевац  (бесплатан боравак) 

имају, без обзира на материјално стање, родитељи  који непосредно брину о детету, односно 

деци и који имају пребивалиште на територији општине Дољевац, као и избегла и расељена 

лица са Косова и Метохије, који имају боравише на територији општине Дољевац. 

 

 



Члан 5. 

Редослед рођења деце у породици утврђује се у односу на дан подношења захтева за 

остваривање права, према датуму и часу рођења уписаних у матичну лкњигу рођених. 

Редослед деце из разведених бракова или ванбрачне заједнице  која је престала, утврђује се  

према  родитељу са којим дете живи по одлуци надлежног органа. 

 

Члан 6. 

- Право на накнаду трошкова боравка деце у Предшколској установи 

„Лане“ у Дољевцу, у висини учешћа корисника у цени услуге   која се прописује одлуком 

Скупштине општине Дољевац,  остварује се на основу  захтева родитеља, односно 

старатеља  и документације потребне за остваривање права и то: 

- За треће и четврто дете – очитана важећа лична карта подносиоца захтева, извод из 

матичне књиге рођених за свако дете (фотокопија или оригинал на увид),  пријава 

пребивалишта за свако дете и фотокопија картице текућег рачуна; 

- За близанце- – очитана важећа лична карта подносиоца захтева, изводи  из матичне 

књиге рођених за децу близанце (фотокопија или оригинал на увид),  пријава 

пребивалишта за децу близанце и фотокопија картице текућег рачуна. 

 

Уз поднети захтев прилаже се потврда Предшколске установе „Лане“  у Дољевцу, 

којим програмом је дете обухваћено. 

Члан 7. 

Подаци  који су потребни за решавање захтева по овој Одлуци, а налазе се у 

доступним службеним евиденцијама, орган надлежан за решавање  о праву прибавља по 

службеној дужности  у складу са Законом о општем управном поступку. 

 

Члан 8. 

Захтев са документацијом из члана 6. ове Одлуке  подноси се Општинској управи 

општине Дољевац-Одељењу за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне 

делатности. Општинска управа-Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и 

ванпривредне делатности, као првостепени орган, решењем одлучује о признавању права. 

Право на накнаду трошкова боравка  деце у Предшколској установи „Лане“ у 

Дољевцу, признаје се од првог дана наредног месеца  после подношења захтева и траје док 

дете испуњава услове за похађање  предшколске установе на основу закона.  

Против решења из става 1 овог члана може се изјавити жалба која се подноси 

Општинском већеу општине Дољевац у року од 15 дана од дана пријема решења. 

 

Члан 9. 

Средства за накнаду трошкова боравка деце у Предшколској установи „Лане“ у 

Дољевцу, у висини учешћа корисника у цени услуге   која се прописује одлуком Скупштине 

општине Дољевац,  обезбеђују се у буџету општине Дољевац. 

 

 

 



Члан 10. 

Накнада трошкова на име боравка деце у Предшколској установи „Лане“ у Дољевцу, 

у висини учешћа корисника у цени услуге, врши се уплатом новчаних средстава на рачун 

корисника, а након добијеног Извештаја Предшколске установе „Лане“ у Дољевцу, којим 

се потврђује износ који је корисник платио  за одређни месец коришћења услуге. 

Извештај Предшколска установа „Лане“ у Дољевцу, доставља Општинској управи 

општине Дољевац-Одељењу за привреду и финансије, до петог у месецу за претходни 

месец. 

 

 

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 11. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

Града Ниша“, а примењиваће се од  01.маја 2019. године. 

 

Број: 560-8 

Дана, 29.03.2019.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Дејан Смиљковић 

 


