
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД НИШ 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 
 
 

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 
88/2008) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 1/2013), 

Градско веће Града Ниша, нa седници одржаној дана 18.04.2016. године, доноси 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

 I Налаже се Предшколској установи „Пчелица“ да изврши повраћај више уплаћених 
средстава родитељима корисницима услуга боравка деце у овој Установи који су плаћали 
29% економске цене услуга и који су поднели захтев за повраћај средстава на име више 
уплаћеног износа у односу на 20% у складу са законом. 

 
     II Предлаже се Градоначелнику Града Ниша да циљу реализације тачке I овог 
Закључка,  донесе решење о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 
30.000.000 динара у корист Раздела 3. Управа Града, глава 3.4. Управа за образовање, 
Програм 8-Предшколско образовање, Програмска активност 2001-0001-функционисање 
предшколских установа,  функција 911-предшколско образовање, позиција 132 a, 
економска класификација 485-накнада  штете за повреде или штету нанету од стране 
државних  органа. 
       
             III Закључак доставити Градоначелнику Града Ниша, Управи за финансије изворне 
приходе локалне самоуправе и јавне набавке, Управи за образовање  и Предшколској 
установи „Пчелица“. 
 
 
Број: 470-2/2016-03 
У Нишу, 18.04.2016. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

                     ПРЕДСEДНИК  
 

                             Проф. др Зоран Перишић 
 
  



О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 
   У складу са Правилником о регресирању трошкова боравка деце у Предшколској 
установи „Пчелица“ Ниш („Службени лист Града Ниша“ број 73/2010, 10/2013 и 52/2014) 
Предшколска установа „Пчелица“ је са родитељима корисницима услуга боравка деце у 
овој Установи закључила уговоре о коришћењу услуга по којима су родитељи на име цене 
услуга плаћали износ од 29% економске цене услуга. 
             Законом о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“ број 
18/10)  је у члану 50. прописано да родитељ, односно старатељ детета, учествује у 
обезбеђивању средстава за остваривање делатности предшколске установе, чији је 
оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе у 
висини 20% од економске цене по детету, у складу са Законом. 
 Законом о о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник 
РС“,број 72/2009,  52/2011-други закон, 55/2013, 35/2015  и 68/2015) у члану 159. став 2. 
тачка 11. је прописано да се у буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују  средства и 
за остваривање делатности предшколског васпитања и образовања (полудневни и 
целодневни боравак, исхрана, нега и превентивна заштита деце предшколског узраста) у 
висини 80 одсто од економске цене по детету, укључујући у целости средства за плате, 
накнаде и друга примања, социјалне доприносе на терет послодавца, отпремнине, као и 
помоћи запослених у предшколској установи и остале текуће расходе. 
 Због великог броја тужби поднетих против предшколских установа на територији 
Републике, Грађанско  одељење Врховног касационог суда је на седници од 9.2.2016. 
године усвојило ставове по којима би требало извршити накнаду штете родитељима на 
име више уплаћеног износа регресиране цене услуга. 
 Заштитник грађана Републике Србије је поводом притужби више грађана,  Граду 
Нишу у акту број 48031 од 29.12.2015. године упутио Препоруке, међу којима је и 
препорука да „Управа за дечију, социјалну  и примарну здравствену заштиту и Управа за 
образовање Града Ниша, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког 
развоја, другим органима Града Ниша и предшколском установом пронађу начин на који 
ће корисницима услуга умањити последице обрачунавања учешћа у цени услуге 
предшколског васпитања и образовања од 31.10.2010. године, које није било у 
сагласности са прописима“. 
 Градско веће Града Ниша је донело Правилник о изменама и допуни Правилника о 
регресирању трошкова боравка деце у Предшколској установи „Пчелица“ Ниш („Службени 
лист Града Ниша“ број 29/2016), којим је прописано да родитељи корисници услуга 
боравка деце У Предшколској установи „Пчелица“ плаћају 20% економске цене. 
 Позивајући се на наведене прописе, један број родитеља је поднео тужбе суду 
ради накнаде штете због више наплаћеног износа регресиране цене услуга у износу од 
29%, уместо 20%, како је то прописано законом. 
 Како се један део родитеља определио да право на повраћај више уплаћеног 
износа средстава на име дела економске цене услуга оствари мирним путем, 
Предшколска установа „Пчелица“ се обратила захтевом за доделу средстава из текуће 
буџетске резерве преко Управе за образовање као директног буџетског корисника. 
 Имајући у виду да постоји оправдан економски интерес Града да директним 
повраћајем вишка уплаћених средстава родитељима, оствари уштеду у буџету и избегне 
плаћање судских трошкова, камата и трошкова извршења, предлаже се доношење 
закључка као у диспозитиву. 
  
 
         По овлашћењу-начелница 

          Марина Костић 


