
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88/2008, 143/2016 и 18/2019), члана 72. Пословника о раду Градског већа 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 
144/2016 и 117/2020) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и 
доставе материјала („Службени лист Града Ниша", број 125/2008), 
 

Градско веће Града Ниша, на седници од 16.04.2021. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I Утврђује се Предлог одлуке о праву на накнаду дела трошкова 
боравка деце у предшколској установи чији  је оснивач друго правно или физичко 
лице. 
 

II Предлог одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у 
предшколској установи чији  је оснивач друго правно или физичко лице, доставља 
се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице 
Скупштине Града.  
 

III    За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређује се Катарина Митровски, вршилац дужности начелника 
Градске управе за друштвене делатности.  
  
 
 
Број: 447-2/2021-03 
У Нишу,  16.04.2021. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
 
 

Драгана Сотировски 
 
 



                                                                                                                   
 
 
 
                                                                                                                            
 
 
        На  основу члана 11. Закона о финансијској подршци породици са децом 
(„Сл.гласник РС“, број 113/2017 и 50/2018)  и  члана 37. Статута Града Ниша 
(„Сл.лист Града Ниша“,број 88/2008,143/2016 и 18/2019), Скупштина Града 
Ниша, на седници од ____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  
 

 
Члан 1. 

       Овом одлуком утврђује се право на накнаду дела трошкова боравка деце у 
предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице (у 
даљем тексту:приватна предшколска установа), на територији града Ниша која 
поседује решење о верификацији издато од стране надлежног Министарства.  

 
Члан 2. 

 
      Средства за остваривање права из члана 1.ове одлуке обезбеђују се у 
буџету града Ниша. 
       Родитељ или други законски заступник детета оствариће право из члана 1. 
ове одлуке под условом да постоје расположива средства планирана Одлуком 
о буџету града за ову намену. 
 

        Члан 3. 
 
      Право из члана 1. ове одлуке може да оствари родитељ или други законски 
заступник  детета, под условом да је:  
-поднео захтев за упис детета у предшколску установу чији је оснивач град 
Ниш, објекат који је територијално најближи месту пребивалишта, сталног 
настањења, односно боравишта детета или седишту радне организације једног 
од родитеља односно другог законског заступника на територији града Ниша, 
али да због недовољних капацитета дете није могло да се упише; 
-држављанин Републике Србије који има пребивалиште на територији града 
Ниша,односно страни држављанин са сталним настањењем на територији 
града Ниша или избегло лице или интерно расељено лице које има боравиште 
на територији града Ниша; 
- да је на листи чекања у предшколској установи чији је оснивач град Ниш дуже 
од шест месеци и да дете има најмање 12 месеци живота; 
- да су оба родитеља, односно самохрани родитељ, у радном односу;  
- да приходи породице остварени у месецу који претходи месецу у коме је 
поднет захтев за остваривање права нису већи од 50.000,00 нето динара по 
члану породице. 
 



 Члан 4. 
 

    Право утврђено чланом 1. ове одлуке остварује се по прописима о општем 
управном поступку.  
    Захтев за остваривање права утврђеног чланом 1. ове одлуке подноси се  
градској управи надлежној за област дечије заштите и образовања на 
јединственом обрасцу захтева који се преузима на сајту града Ниша или на 
писарници надлежне градске управе . 
    Уз захтев из става  2. овог члана,  родитељ односно други законски 
заступник, прилаже: 
-потврду предшколске установе чији је оснивач град Ниш да дете није било 
уписано због прописаних норматива у погледу капацитета ове установе, са 
наведеним периодом чекања на листи;  
-фотокопију личне карте односно очитану личну карту( ако је подносилац 
захтева страни држављанин, избеглица или расељено лице  прилаже се 
одговарајућа потврда о сталном настањењу на територији града Ниша издата 
од надлежног државног органа); 
-фотокопију уговора са приватном предшколском установом о упису детета у 
исту; 
-доказ о запослењу за родитеље   
-доказ о приходима породице оствареним у месецу који претходи месецу у коме 
је поднет захтев за остваривање права. 
 

 
 Члан 5.  

 
     О праву из члана 1. ове одлуке у првом степену решава  градска управа 
надлежна за област дечије заштите и образовања на основу поднетог захтева. 
     По жалби на првостепено решење о праву из члана 1. ове одлуке решава  
Градско веће града Ниша. 
    Право из члана 1. ове одлуке признаје се, уколико су обезбеђена средства за 
ове намене, од првог дана наредног месеца од дана подношења захтева и важи 
до 31. августа текуће радне године.  
     
 

Члан 6. 
 
     Месечни износ накнаде дела трошкова боравка деце у приватној 
прeдшколској  установи  износи месечно по детету највише до 80 % економске 
цене боравка деце у предшколској установи чији је оснивач град Ниш. 
     Уколико је цена услуга боравка деце у приватној предшколској установи 
нижа од месечног износа накнаде дела трошкова боравка деце у приватној 
предшколској установи из става 1.овог члана,град Ниш обезбеђује накнаду 
трошкова највише до пуне цене услуге боравка деце у приватној предшколској 
установи. 
     Дневни износ се утврђује дељењем месечног износа из става 1. овог члана 
са бројем радних дана у месецу за обрачунски месец 
    За дане одсуства детета, признаје се 50% од дневног износа.  
 
                                                                
                                                              Члан 7. 
 
     У случају потребе, Градско веће може,  на предлог градске управе надлежне 
за послове дечије заштите и образовања, донети одлуку о ближим 
критеријумима за утврђивање висине износа накнаде трошкова који се признају, 



као и ради утврђивања приоритета у одређивању корисника накнаде, а с 
обзиром на социјални статус породице  детета. 
 
                                                               Члан 8. 
 
     Уплата накнаде дела трошкова боравка деце у приватној предшколској 
установи, врши се у складу са средствима у буџету града Ниша на текући рачун 
родитеља, односно другог законског заступника, на основу решења о преносу 
средстава и месечног извештаја о присутности детета у приватној предшколској 
установи потписаног од стране овлашћеног лица , а који приватна предшколска 
установа доставља Градској управи належној за област дечије заштите и 
образовања најкасније до 5. у месецу за претходни месец, са доказом о 
извршеној уплати родитеља, односно другог законског заступника, за трошкове 
боравка деце. 
     Трошкови боравка деце не надокнађују се : 
-за дане викенда, дане празника који се празнују и обележавају нерадно,и у 
дане у којима је из других разлога, у складу са прописима обустављен редовни 
рад установа образовања и васпитања. 

                                                
                                                    Члан 9. 
 

     Са приватним предшколским установама у којима се остварује право из 
члана 1. ове одлуке град Ниш закључује уговор којим се детаљно регулишу 
међусобна права и обавезе. 
   

 Члан 10. 
 

     Родитељ,односно други законски заступник који је остварио право из члана 
1. ове одлуке дужан је да пријави сваку промену која је, по овој одлуци, од 
утицаја на остваривање права из члана 1. ове одлуке најкасније у року од 15 
дана од дана настале промене. 
     Родитељ, односно други законски заступник који оствари право на основу 
неистинитих или нетачних података, или непријављивањем промена које утичу 
на губитак права, дужан је да надокнади штету у складу са законом. 
     Родитељу, односно другом законском заступнику, у случају из става 2. овог 
члана, престаје право на накнаду дела трошкова боравка деце у приватним 
предшколским установама. 
                                                    
                                                         Члан 11. 
 
     Родитељ, односно други заступник, који остварује право на накнаду дела 
трошкова боравка деце у приватној предшколској установи, а чије дете у току 
године промени приватну предшколску установу у којој борави, подноси нови 
захтев за остваривање права на накнаду дела трошкова уз прилагање уговора 
са новом приватном предшколском установом.  
 
                                                           Члан 12. 

 
     Приватне предшколске установе дужне су да градској управи надлежној за 
послове дечије заштите и образовања омогуће увид у целокупну документацију 
и све податке о пристуности деце у приватним предшколским установама и у 
поступку контроле пруже сва потребна обавештења.  
     Приватне предшколске установе за које се утврди да су у месечним      
извештајима о присутности детета приказивале неистините или нетачне 
податке, губе право да се нађу на списку приватних предшколских установа у 



којима родитељи могу да остваре право на накнаду дела трошкова боравка 
деце. 
       Уколико приватна предшколска установа даје нетачне податке или одбија 
да даје податке, са истом ће уговор из члана 9. бити раскинут. 

 
                                ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

    
  Члан 13. 
 

           Сва појединачна решења донета у складу са Одлуком о праву на накнаду 
дела трошкова боравка деце и праву на регресирање бесплатног боравка деце 
у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице 
(„Службени лист града Ниша“ број105/2015, 115/2016,39/2017,112/2017,118/2018 
и 17/2020), усагласиће се са овом Одлуком од почетка њене примене. 
            До почетка примене ове одлуке примењиваће се Одлука о праву на 
накнаду дела трошкова боравка деце и праву на регресирање бесплатног 
боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или 
физичко лице („Службени лист града Ниша“ број 
105/2015,115/2016,39/2017,112/2017,118/2018 и 17/2020) која, њеним ступањем 
на снагу престаје да важи . 
     
                                                        Члан 14. 

 
     Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у“Службеном 
листу града Ниша“ а примењиваће се након   30 дана од дана ступања на снагу. 

 
Број:__________                          
Датум:___________ 
                                    
 
                                        СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 
 

                                                                              Председник  
                  

                                                      __________________ 
                                                               Бобан Џунић 

                                                                            
                                                                                               
 
                                    
  
                                     
                                         
 
 
                                          
                                          
 
 



 
 
                                     
 
                                                Образложење 
 
 
 
 
     Правни основ за доношење Одлуке о накнади дела трошкова боравка деце у 
предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице садржан 
је у одредбама члана 11. Закона о финансијској подршци породици са децом 
(„Сл.гласник РС“, бр 113/2017 и 50/2018) који прописује да локална самоуправа 
може својим прописима предвидети и шири обим права у области финансијске 
подршке породици са децом од оног прописаног законом. 
 
       Помоћ Града огледа се у пружању финансијске подршке породици са 
децом, у смислу накнаде дела трошкова боравка деце у приватној предшколској 
установи, која се налазе на листи чекања дуже од шест месеци у предшколској 
установи чији је основач Град Ниш и која због прописаних норматива у погледу 
капацитета не могу бити уписана у ту установу.  
 
      На овај начин омогућен је већи степен равноправности родитеља у погледу 
истоветног начина сувенционисања боравка деце као и у предшколској 
установи чији је оснивач Град. 
 
      Одлуком о накнади дела трошкова боравка деце у  предшколској установи 
чији је оснивач друго правно или физичко лице, у текућој години обезбеђена су 
средства у буџету града Ниша у износу од 76.922.000 динара, док ће се 
предлогом Одлуке о буџету града Ниша за 2022. и 2023. годину планирати 
средства у износу од по 105.000.000 динара.  
 
 
 
 

                                                                              ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ  

                                                                      НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ  

                                                                          ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ                                

                                                                             

                                                                              Катарина Митровски 
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