
                                                                                                              ПРЕДЛОГ 
 
 
На основу члана 25. Одлуке о финансијској подршци породици са децом на 
територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ бр. 66/10,71/10) и 
члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, бр.101/08, 4/09 и 58/09), Градско веће Града Ниша, на 
седници одржаној 22.10.2010. године, донело је  
 
 

 
 

ПРАВИЛНИК 
О РЕГРЕСИРАЊУ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У 
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ  „ПЧЕЛИЦА“НИШ 

 
 

Члан 1.  
 
Овим Правилником утврђују се услови и начин остваривања права на 
делимично регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи 
„Пчелица“,  Ниш.                                  
                            
                                                         Члан 2. 
 
Право на делимично регресирање трошкова боравка деце у Предшколској 
установи „Пчелица“ Ниш, остварује се на основу поднетог захтева 
корисника  који се подноси Предшколској установи „Пчелица“ Ниш, и на 
основу потребне документације за остваривање права. 
  
 
                                                        Члан 3. 
                                                                                                 
Износ регресирања трошкова одређује  се утврђивањем процента учешћа 
корисника у економској цени услуге боравка деце у предшколској 
установи.   
Проценат учешћа корисника у економској цени из претходног става 
утврђује се у зависности од укупних месечних прихода по члану 
породичног домаћинства корисника који се утврђују у просечном 
месечном износу на основу остварених прихода у априлу, мају и јуну 
текуће године.  



Породично домаћинство у смислу овог правилника чине 
родитељи,усвојиоци,хранитељи или стараоци деце и деца која живе у 
заједничком домаћинству.                                                         
                                                        
 
                                                       Члан 4. 
Као приходи од утицаја на проценат учешћа корисника у у економској 
цени боравка сматрају се: 
 
 I  Приходи који подлежу опорезивању према Закону којим се уређује 
порез на доходак грађана: 
 1. зараде -  потребна документација: потврда послодавца о оствареној 
заради, 
 2. приходи од пољопривреде и шумарства -  потребна документација: 
уверење организације надлежне за геодетске послове, 
 3. приходи од самосталне делатности - потребна документација:  
уверење организације надлежне за јавне приходе за регистровану 
делатност, 
 4. приходи од ауторских права - потребна документација:  уверење 
организације надлежне за јавне приходе, односно потврда одговарајућег 
удружења, 
 5 приходи од капитала - потребна документација: потврде 
финансијских и других организација, односно потврде послодавца о 
исплаћеној добити,  дивиденди и сл., 
 6. приходи од издавања у закуп непокретности - потребна 
документација: уверење организације надлежне за јавне приходе, односно 
потврда исплатиоца, 
 7. приходи од капиталних добитака - потребна документација:  
уверење организације надлежне за јавне приходе о оствареном добитку и 
 8. остали приходи - потребна документација:   уверење организације 
надлежне за јавне приходе, односно потврде исплатиоца. 
 
 II   Приходи остварени од: 
 
 1.  пензија и инвалиднина - потребна документација: потврда 
организације надлежне за пензијско и инвалидско осигурање, 
 2. примања по прописима о правима ратних инвалида - потребна 
документација: потврда надлежног органа о исплаћеној инвалиднини, 
 3.  сродника који имају законску обавезу издржавања - потребна 
документација: судска пресуда или потврда послодавца, 



 4. отпремнина у случају престанка потребе за радом запослених 
услед технолошких, економских или организационих промена остварених 
у години  пре подношења захтева - потребна документација:  потврда 
послодавца, 
 5. накнада по основу социјалних програма - потребна документација:   
потврда послодавца, односно исплатиоца, 
 6. накнада за време незапослености - потребна документација:  
потврда организације надлежне за запошљавање,  

7. нерегистроване делатности -  изјава корисника. 
Приходи који се исказују као годишњи узимају се у висини 

просечног месечног износа. 
                                                    Члан 5. 
 
Регресирање трошкова услуге боравка у Предшколској установи 
„Пчелица“ Ниш утврђује се према следећој регресној скали: 
 
Ред. 

бр. 

Укупни месечни нето приходи по члану 
породичног домаћинства у односу на 
објављену месечну нето зараду у 

привреди Града Ниша за месец март 
текуће године  

Учешће 
корисника-
родитеља у 
економској 
цени услуга 

Учешће 
буџета у 

економској 
цени услуга 

 од % до % % % 
1 2                   3 4               5 

1. корисници дечијег додатка 11% 89% 
2.  до 25% 13% 87% 
3. 25% 30% 16% 84% 
4. 30% 35% 18% 82% 
5. 35% 40% 20% 80% 
6. 40% 45% 23% 77% 
7. 45% 50% 26% 74% 
8. 50% 55% 30% 70% 
9. 55% 60% 40% 60% 
10. 60% 75% 45% 55% 
11. 75% 85% 50% 50% 
12. 85% 100% 60% 40% 
13. 100% 120% 70% 30% 
14. преко 120%  100%  



                                           
 
                                                      Члан 6. 
 
Обрачун за наплату услуга за боравак детета у предшколској установи 
врши се у зависности од броја дана боравка детета у установи. 
За дане боравка детета у установи, корисник плаћа пуну цену која му је 
утврђена у складу са овим Правилником, а за дане оправданог одсуства у 
износу од 50% дневне цене. 
У случају неоправданог одсуства детета, корисник предшколској установи 
плаћа пуну цену која му је утврђена. 
 

                                            Члан 7. 
 

Самохраном родитељу, пре утврђивања права на регресирање трошкова, 
приходи од утицаја за одлучивање о праву умањују се за 20 %. 
Самохрани родитељ у смислу овог Правилника је: 
 

1.родитељ који сам издржава дете, ако је други родитељ умро или је 
проглашен за умрлог, а дете није остварило право на породичну пензију -  
потребна документација:  извод из матичне књиге умрлих или решење 
надлежног органа о проглашењу несталог лица умрлим и потврда фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање да дете није остварило право на 
породичну пензију; 

2. родитељ који сам издржава дете, уколико је други родитељ постао 
потпуно и трајно неспособан за привређивање, а није стекао право на 
пензију - потребна документација:  решење инвалидске комисије и потврда 
фонда за пензијско и инвалидско осигурање да није остварио право на 
пензију; 

3. родитељ који сам издржава дете, за време док се други родитељ 
налази на одслужењу војног рока - потребна документација:  потврда 
надлежног војног органа; 

4. родитељ који сам издржава дете, за време док је други родитељ на 
издржавању казне затвора дуже од шест месеци -  потребна документација:   
потврда надлежног казнено поправног завода; 

5. родитељ који је заједно са дететом уживалац породичне пензије - 
потребна документација:  решење о остваривању права на породичну 
пензију; 



6. родитељ који није засновао брачну, односно ванбрачну заједницу, 
а дете је рођено ван брака, односно ванбрачне заједнице - потребна 
документација:  одлука надлежног органа о вршењу родитељског права и  
изјава да није засновао ванбрачну заједницу; 

7. родитељ коме је поверено дете, а који је разведен или је дошло до 
прекида ванбрачне заједнице родитеља, а није засновао другу брачну или 
ванбрачну заједницу - потребна документација:  пресуда о разводу брака; 
одлука надлежног органа о вршењу родитељског права; извод из матичне 
књиге рођених-не старији од шест месеци за разведеног родитеља и изјава 
да није засновао ванбрачну заједницу; 

8. родитељ коме је у току бракоразводног поступка одређена мера 
издржавања детета, даном одређивања привремене мере - потребна 
документација:  одлука о привременој мери; 

9. родитељ-мајка са дететом непознатог оца или непотврђеног 
очинства - потребна документација:  извод из матичне књиге рођених за 
дете. 
 

Члан 8. 
 
Ако двоје деце користи услуге предшколске установе, учешће у цени 
услуге коју би корисник требало да плати, умањује се 10% за друго дете.  
 

 
Члан 9. 

 
Корисник права на регресирање трошкова боравка детета у предшколској 
установи, дужан је да сваке године у току августа месеца обнови захтев и 
поднесе потребне доказе . 

                                                 
                                             Члан 10. 
 

Корисник права из овог Правилника који је на основу неистинитих или 
нетачних података, или непријављивањем промена које утичу на губитак 
права или обим права остварио право, дужан је да надокнади штету, у 
складу са законом.                                                  

                                                  
 
 



 
                                            Члан 11. 
 

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о 
условима и поступку регресирања услуга у области друштвене бриге о 
деци из надлежности Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ 
бр.14/99,56/02 и 50/04).                                                         
 
                                                         Члан 12. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Града Ниша“. 
 
Број: 1064-23/2010-03 
Датум: 22.10.2010. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

                                                                      
ПРЕДСЕДАВАЈУЋА  

Заменица градоначелника 
 

Нађа Марковић 
 


