
    На основу члана 189. Закона о основама система образовања ("Сл. гласник РС“ бр. 
88/2017) и члана 49-51. Закона о предшколском васпитању и образовању ("Сл. гласник РС", 
бр. 18/2010 и 101/2017) и Правилника о мерилима за утврђивање економске цене програма 
васпитања и образовања у предшколским установама ("Сл. гласник РС", бр. 146/2014) 
Градско веће града Лознице, на седници одржаној  04.05.2018. године, донело је 

 

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ И УЧЕШЋА КОРИСНИКА У 
ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "БАМБИ" ЛОЗНИЦА 
 

Члан 1. 
 Oвом одлуком утврђује се висина економске цене и висина учешћа корисника у 
обезбеђивању средстава за оставаривање делатности у Предшколској установи "Бамби" 
Лозница, чији је оснивач град Лозница. 

Члан 2. 
  Утврђује се висина економске цене, месечно по детету, за следеће  програме и услуге: 

1. Економска цена програма васпитања и образовања у целодневном боравку за 
узраст од једне  године до поласка у припремни предшколски програм, у трајању од 11 
сати дневно, утврђује се у висини  од  24.505,64 динара месечно по детету. 
2. Економска цена припремног предшколског програма у целодневном боравку, у 
трајању од 11 сати дневно, утврђује се у висини од  21.883,32 динара месечно по детету. 
3. Економска цена полудневног програма за узраст од 3 до 5,5 година, у трајању од 
4 сата дневно, утврђује се у висини од 8.911,14  динара месечно по детету. 

  Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем месечне економске цене по 
детету из става 1. овог члана са бројем радних дана у месецу. 

Члан 3. 
Учешће корисника услуга у економској цени по детету износи  20% и то: 

1. за целодневне облике рада  за децу од 1-5,5 година, у трајању од 11 часова 
дневно, утврђује се у износу од  4.900,00 динара месечно по детету; 

2. за целодневни облик рада за децу припремног предшколског програма (5,5 
до 6,5 година), у трајању од 11 часова дневно, утврђује се у износу од   
4.380,00 динара месечно по детету; 

3. за петодневни полудневни облик рада за децу од 3-5,5 година, у трајању од 4 
сата дневно, утврђује се у износу од 1.780,00 динара по детету. 

 
Члан 4. 

 Кориснику услуга, обрачун за наплату врши се по утврђеној месечној цени у складу са 
чланом 3. овог правилника.  
 За дане одсуства корисник плаћа износ од 50% од утврђеног износа из члана 3. ове 
одлуке. 

У случају проглашења ванредне ситуације или елементарне непогоде за дане одсуства 
детета услуга се не наплаћује. 
        У случају више силе (реконструкције, санације, адаптације објекта и др.) уколико 
установа не обезбеди адекватан боравак детета у другом објекту за дане одсуства детета 
услуга се не наплаћује. 

 



 
Члан 5. 

Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Решење о висини цене услуга у 
Предшколској установи “Бамби“Лозница,број 338/13-I од 21.08.2013. године. 

 

Члан 6. 
 Ова одлука ће се примењивати од 01. септембра 2018. године.  

Ову одлуку објавити у "Службеном  листу града Лозница". 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Према члану 189. Закона о основама система образовања и васпитања средства за 
финансирање делатности установа у области предшколског васпитања и образовања 
утврђују се на основу економске цене за остваривање програма васпитања и образовања по 
детету. Економска цена обухвата све текуће расходе по детету из свих извора финансирања, 
а ближе услове и мерила за утврђивање економске цене прописује министар. 

 У складу са чланом 49. Закона о предшколском васпитању и образовању одлуку о 
висини економске цене по детету доноси оснивач, а родитељ, односно старатељ детета 
учествује у обезбеђењу средстава за остваривање делатности предшколске установе у  
складу са Законом. 

На предлог Предшколске установе ''Бамби'', у складу с Правилником о мерилима за 
утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама 
(„Сл. гласник РС“, бр. 146/2014) и уз уважавање одређених специфичности утврђена је 
економска цена по детету.  

 
                 Градско веће града Лознице 
 

Број: 06-9-5/18-II 
Датум: 04.05.2018. године 
Лозница 
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