На основу члана 25. Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града
Ниша („Службени лист Града Ниша“, 66/10,71/10 и 2/12) и члана 72 Пословника о раду Градског
Већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша , број 1/2013)
Градско Веће Града Ниша, на седници одржаној 30.03.2016.године доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О РЕГРЕСИРАЊУ ТРОШКОВА
БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ПЧЕЛИЦА“ НИШ
Члан 1.
У Правилнику о регресирању трошкова боравка деце у Предшколској установи „ Пчелица“
Ниш („Сл.лист Града Ниша“ бр.73/10,10/13 и 52/14) члан 5 мења се и гласи:
„Регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи „ Пчелица“ Ниш утврђује се на
следећи начин:
-цена боравка детета чији су родитељи корисници дечијег додатка утврђује се у износу који је
једнак номиналном износу дечијег додатка по детету а који се утврђује Решењем Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања о номиналним износима права на финансијску
подршку породици са децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак
-за остале родитеље кориснике услуге боравка у Предшколској установи „Пчелица“ Ниш 20%
учешћа од економске цене услуга“
Члан 2.
У члану 6. став 2 мења се и гласи:
„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”.
Члан 3.
После члана 10. додаје се нови члан 10а. који гласи:
„Члан 10а.
Међусобна права и обавезе регулисане појединачним уговорима између родитеља –корисника
услуга боравка деце у предшколској установи „ Пчелица“ Ниш и предшколске установе „Пчелица“
Ниш, регулисаће се анексима уговора у складу са овим правилником“.
Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
Града Ниша“
Број: 405-1/2016-03
Датум: 30.03.2016. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Љубивоје Славковић, дипл. правник

Oбразложење
Одредбом члана 50.Закона о предшколском образовању и васпитању
(„Сл.гласник РС“ бр 18/10) прописано је да родитељ односно старатељ
учествује у обезбеђивању средстава за остваривање делатности чији је
оснивач Република Србија ,Аутономна покрајина и јединица локалне
самоуправе у висини од 20 % од економске цене по детету.Одредбама чл.159.
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.гласник РС“
бр.72/2009, 52/2011,55/2013 и 35/2015) одређено је да јединица локалне
самоуправе обезбеђује средства за остваривање делатности предшколског
васпитања и образовања у висини од 80% од економске цене по детету.
Правилником о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања
и образовања у предшколским установама („Сл.гласник РС“ број 146/2014)
се утврђују мерила на основу којих надлежни орган локалне самоуправе
утврђује економску цену програма васпитања и образовања по детету у
предшколским установама чији је оснивач Република Србија ,аутономна
покрајина, јединица локалне самоуправе.
Како би се извршило усклађивање Правилника о регресирању трошкова
боравка деце у Предшколској установи „Пчелица“ Ниш са постојећим
законским и подзаконским прописима а и испоштовао правни став Врховног
касационог суда Републике Србије донет на седници истог одржаној
09.02.2016 ,неопходно је извршити измене постојећег Правилника о
регресирању трошкова боравка деце у Предшколској установи „
Пчелица“Ниш.
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