
  
             

           На основу члана 32. став 1. тачка 6. у вези са чланом 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14-др.закон, 
101/16-др.закон и 47/18), члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци 
породици са децом („Службени гласник РС“, број 113/17 и 50/18), члана 63. став 
1. тачка 2. и члана 121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева'', број 6/19-пречишћен текст), члана 7. став 1. Одлуке о праву на 
накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач 
друго правно или физичко лице на територији града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 52/20) и члана 13. Одлуке о буџету града Краљева за 
2021. годину („Службени лист града Краљева '', број 52/20),  
           Градско веће града Краљева, на Двадесет трећој (ванредној) седници 
одржаној дана 12.марта 2021. године, донело је  
 

 
РЕШЕЊЕ 

 О УТВРЂИВАЊУ МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА ВИСИНЕ НАКНАДЕ ТРОШКОВА 
БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРИВАТНОЈ ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
КРАЉЕВА ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 
 

 1. Месечни износ накнаде трошкова боравка деце у предшколској 
установи чији је оснивач друго правно или физичко лице који се плаћа из 
буџета града Краљева износи 13.000,00 динара за радну 2020/2021. годину.  
 2. Дневни износ боравка детета утврђује се дељењем месечног износа 
који се признаје као основ за обрачун дела трошкова боравка деце. 
 3. За дане оправданог одсуства детета (болест, годишњи одмор 
родитеља и др.) уплаћује се 50% од дневног износа. 
 4. За дане неоправданог одсуства детета накнада се не плаћа. 
 Трошкови боравка детета у приватној предшколској установи не 
надокнађују се ни за дане викенда, државних и верских празника који се 
празнују у Републици Србији и обележавају нерадно. 
 5. Право на финансијску помоћ из тачке 1. овог решења може да оствари 
родитељ, односно други законски заступник у радној/школској 2020/2021 години 
у складу са условима прописаним Одлуке о праву на накнаду дела трошкова 
боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или 
физичко лице на територији града Краљева („Службени лист града Краљева“, 
број 52/20). 
 6. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Краљева“, а примењиваће се до 31. августа 2021. 
године. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Образложење 
 

 
 Скупштина града Краљева је крајем 2020. године донела Одлуку о праву 
на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је 
оснивач друго правно или физичко лице на територији града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 52/20), којом се утврђује право на 
накнаду трошкова боравка деце узраста од шест месеци до поласка у основну 
школу у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице 
на територији града Краљева у складу са законом и која поседује решење о 
верификацији издато од стране надлежног министарства. Такође су утврђени 
услови и начин остваривања овог права. 
 Наведеном одлуком је предвиђено да износ месечне накнаде трошкова 
боравка деце у приватној предшколској установи утврђује Градско веће града 
Краљева. Тај износ месечно по детету може бити највише до 80% економске 
цене коју Скупштина града Краљева утврђује одлуком о висини економске цене 
услуга Предшколске установе „Олга Јовичић – Рита“ Краљево за текућу годину. 
 Обављеним анализама, а нарочито разматрањем могућности буџета 
Града за 2021. годину, у складу са Одлуком о буџету града Краљева за 2021. 
годину („Службени лист града Краљева“, број 52/20), утврђен је износ као у 
ставу 1. диспозитива овог решења.  
 
 
 
 
Градско веће града Краљева 
Број:011-48/2021-І      
Дана:12.03.2021.године 
 
                                                      Председавајући Градског већа 
                                 Заменик градоначелника града Краљева 
 
                                                                                   Вукман Ракочевић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


