
На основу чл. 25. Одлуке о финансијској подршци породици са децом на 
територији Града Ниша ("Сл. лист Града Ниша" бр. 66/10, 71/10 и 2/12) и чл. 
72.Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Сл. лист Града Ниша бр. 
1/2013)

Градско Веће Града Ниша на седници одржаној 20.02.2013. године донело 
је

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА
             О РЕГРЕСИРАЊУ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ

   У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ"ПЧЕЛИЦА"НИШ

Чл.1
У Правилнику  о  регресирању  трошкова  боравка  деце  у  Предшколској 

установи"Пчелица"Ниш ("Сл.лист Града Ниша"бр.73/10) у члану 3, став 2 и 3 
бришу се.

Чл.2
Члан 4 брише се.

Чл.3
 Члан  5  мења  се  и  гласи:  "Регресирање  трошкова  услуге  боравка  у 

Предшколској установи "Пчелица" Ниш утврђује се на следећи начин:
- за родитеље кориснике дечијег додатка 15% учешћа од економске цене 

услуга;
- за  остале  родитеље  кориснике  услуге  боравка  у  Предшколској 

установи "Пчелица" 26% учешћа од економске цене услуга.

Чл.4
У члану 8 уместо речи "друго" треба да стоји реч "једно".

Чл.5
Члан 11 брише се.

Чл.6
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Сл. 

листу Града Ниша".

Број: 230-7/2013-03
У Нишу, 20.02.2013. године

ПРЕДСЕДНИК

проф.др Зоран Перишић
 



О б р а з л о ж е њ е 

Одлуком  о  финансијској  подршци  породици  са  децом  на  територији 
Града Ниша("Сл.лист Града Ниша бр.66/10,71/10и 2/12),тачком 7 предвиђено је 
право на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи.

Члан 25 ,став 3  поменуте Одлуке истиче да се делимично регресирање 
трошкова боравка деце у ПУ"Пчелица "Ниш ближе одређује посебним актом 
који доноси Градско Веће Града Ниша на предлог управе надлежне за послове 
дечије заштите.

Предшколска Установа "Пчелица" Ниш је Управи за дечију,социјалну и 
примарну  здравствену  заштиту  упутила  предлог  измене  Правилника  о 
регресирању  трошкова  боравка  деце  у  тој  установи  под  бројем  7903  од 
23.11.2012.године.

Обзиром да  је  дошло до повећања економских параметара (  цена рада 
повећана за 12,67% у односу на децембар 2010године, цена лож уља више од 
100%,цена  намирница  за  10-50%),указала  се  потреба  и  за  корекцијом  у 
економској цени ,па је Скупштина Града Ниша дана 13.02.2013.године донела 
Одлуку  о  усвајању  нове  економске  цене  за  децу  у  целодневном  боравку  у 
предшколској  Установи"Пчелица  "Ниш  повећане  за  24,2%  у  односу  на 
претходну цену.

Поређења ради са ценама смештаја деце у предшколским установама у 
другим градовима,констатовано је да се најнижи износи које родитељи плаћају 
крећу од 2.112,00 динара до 6.500,00 динара.

На  основу  свега  изложеног,  Управа  за  дечију,социјалну  и  примарну 
здравствену заштиту сматра да је измена Правилника о регресирању трошкова 
боравка деце у предшколској  Установи"Пчелица"Ниш оправдана и предлаже 
усвајење исте.

По овлашћењу
НАЧЕЛНИК
Мирјана Поповић   


