
На основу члана 11. став 4. и чланa 37. Закона о финансијској 
подршци породици са децом (''Сл. гласник РС'', број 113/2017) и члана 63. 
Статута града Лозница (''Сл. лист града Лозница'', број 8/14 – пречишћен 
текст), Градско веће града Лознице, на седници одржаној 04.05.2018. 
године, донело је 
 
 

ПРАВИЛНИК 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА 

РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ 
УСТАНОВИ „БАМБИ“ЛОЗНИЦА 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Правилником о условима и начину остваривања права на 

регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи „Бамби“ 
Лозница (у даљем тексту: Правилник) уређују се услови и начин 
остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у Предшколској 
установи ''Бамби“Лозница (у даљем тексту: Предшколска установа). 

Члан 2. 
  Право на регресирање трошкова, под условима из овог Правилника, 
има дете чији родитељ, старатељ, усвојитељ (у даљем тексту: родитељ) 

имају пребивалиште на подручју града Лознице, када користи целодневни, 
полудневни  и друге облике боравка  у Предшколској установи. 

Право на регресирање трошкова боравка деце у Предшколској 
установи признаје се за текућу радну годину (од 01.09. текуће  до 31.08. 
наредне године). 

Релевантни докази за одлучивање о праву на регресирање трошкова 
у свакој радној години достављају се најкасније до 31.08. текуће радне 
године за наредну радну годину.  

Члан 3. 
    Родитељ детета учествује у обезбеђивању трошкова боравка детета у 
Предшколској установи у висини  од  20% од економске  цене по детету. 
    Висину економске цене и висина учешћа корисника у економској 
цени утврђује Градско веће града Лознице посебном Одлуком о 
утврђивању економске цене и учешћа корисника у обезбеђивању средстава 
за оставривање делатности Предшколске установе „Бамби“ Лозница. 

Члан 4. 
    Право на накнаду трошкова боравка у Предшколској установи у 
висини пуног учешћа корисника у цени услуге (право на бесплатан 
боравак) имају: 



- деца без родитељског старања која су у старатељским или 
хранитељским породицама под условом да за њих није остварено 
право на дечији додатак; 

- деца са сметњама у развоју и деца са инвалидитетом под условом да 
за то дете није остварено право на накнаду зараде за време одсуства 
са рада ради посебне неге детета; 

- деца из материјално угрожених породица; 
 

Члан 5. 
 Право на регресирање трошкова боравка у Предшколској установи 
“Бамби“ Лозница имају  деца: 

- треће, четврто и свако наредно дете из породице из које троје, 
четворо  односно више деце живе у породици, у висини од 100% од 
утврђеног учешћа корисника у цени услуга 

- деца из породица самохраних родитеља под условом да је за њих 
остварено право на дечији додатак, у висини од 25% од утврђеног 
учешћа корисника у цени услуга 

- друго дете из породице из које двоје деце користе услуге 
целодневног боравка а чији месечни просек примања по члану 
домаћинства не прелази 20.000 динара, у висини од 20% од 
утврђеног учешћа корисника у цени услуга. 
 

Члан 6. 
      Ако се право на регресирање трошкова боравка у Предшколској 
установи може стећи по више основа, право ће се остварити само по 
једном основу који је најповољнији по корисника. 

Члан 7. 
      Породицу у смислу овог правилника чине: супружници и ванбрачни 
партнери, деца и сродници у првој линији без обзира на  степен сродства, 
као и сродници у побочној линији до другог степена сродства под условом 
да живе у заједничком домаћинству.  

Чланом породице, у смислу става 1. овог члана, сматра се и дете које 
не живи у породици, а налази се на школовању-до краја рока прописаног за 
то школовање, а најкасније до навршене 26. године живота.  

Изузетно од става 1. и 2. овог члана, чланом породице не сматра се 
лице које је правноснажном судском  пресудом оглашено кривим за 
кривично дело насиље у породици, односно његови приходи и имовина не 
утичу на право жртава насиља у породици да остваре право, ако 
испуњавају друге услове прописане овим Правилником. 

Чланом породице старатеља сматра се и лице, које се у породици 
старатеља налази на основу решења органа старатељства. 



Изузетно из  става 1. овог члана, приликом  утврђивааља  редоследа  
рођења  деце у породицу се убрајају  и  деца која  не живе у заједничком 
домаћинству. 
 

Члан 8. 
     Заједничко домаћинство у смислу овог Правилника јесте заједница 
живљења, привређивања и трошења средстава свих чланова домаћинства.  
      
      Члан 9. 
       Самохрани родитељ, у смислу овог правилника је:  

- родитељ који сам издржава дете, ако је други родитељ умро или је 
проглашен за умрлог, а дете није остварило право на породичну 
пензију (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); 

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

- родитељ који сам издржава дете, за време док се други родитељ 
налази на одслужењу војног рока (потврда надлежног војног 
органа); 

- родитељ који сам издржава дете, за време док је други родитељ на 
издржавању казне затвора дуже од шест месеци (потврда 
надлежног казнено поправног завода); 

- родитељ који је заједно са дететом уживалац породичне пензије 
(решење о остваривању права на породичну пензију); 

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

- 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 (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); 

- родитељ коме је у току бракоразводног поступка одређена мера 
издржавања детета, даном одређивања привремене мере (одлука о 
привременој мери); 



- родитељ - мајка са дететом непознатог оца или непотврђеног 
очинства (извод из матичне књиге рођених за дете) 

- родитељ – уколико је други родитељ лишен родитељеског права  
(пресуда  суда). 

Члан 10. 
        Дете са сметњама у психофизичком развоју у смислу овог 
Правилника јесте дете о чијем степену ометености је донето Мишљење 
надлежне  Комисије за процену потреба за пружање додатне образовне, 
здравствене или социјалне подршке детету/ученику (Интерресорне 
комисије). 

Члан 11. 
         Дете без родитељског старања, у смислу овог правилника је дете које 
нема живе родитеље, чији су родитељи непознати или нестали и дете чији 
родитељи из било којих разлога привремено или трајно не извршавају 
своја родитељска права и дужности.  
        Статус детета без родитељског старања доказује се уверењем 
надлежног центра за социјални рад, односно надлежног органа 
старатељства о смештају у хранитељску, односно старатељску породицу. 

Члан 12. 
        Треће, четврто и свако наредно дете у породици у смислу овог 
правилника је треће, четврто и наредно дете према редоследу рођења и да 
живи у породици. 
       

Члан 13. 
        Редослед рођења деце у породици, утврђује се према датуму и часу 
рођења уписаних у матичну књигу рођених.  
        Редослед рођења деце из разведеног брака или ванбрачне заједнице 
која је престала, утврђује се према родитељу са којим дете живи по одлуци 
надлежног органа. 
        Редослед рођења деце која су у време развода брака или престанка 
ванбрачне заједнице била пунолетна или за коју је у току поступак 
утврђивања породично-правног статуса пред надлежним органом, утврђује 
се према родитељу са којим деца живе.  
        Чињеница са којим родитељем деца живе, из става. 2. и 3. овог члана, 
утврђује се према налазу надлежног центра за социјални рад.  

Члан 14. 
     Корисник услуга, у смислу овог Правилника, је лице коме се 
регресирају трошкови боравка деце у Предшколској установи. 

 

 



II ПОСТУПАК И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА 

Члан 15. 
        Права утврђена овим Правилником остварују се по прописима о 
општем управном поступку. 

Члан 16. 
        О правима из овог Правилника у првом степену решава 
организациона јединица Градске управе надлежна за послове дечје 
заштите, на основу поднетог захтева. 

Члан 17. 
        По жалбама на првостепена решења о правима из овог Правилника у 
другом степену решава Градско веће града Лозница.  

Члан 18. 
     Право на регресирање трошкова, ако су испуњени сви услови из овог 
Правилника, кориснику услуга признаје се од дана наведеног у Решењу. 

Члан 19. 
Ако у току остваривања права на регресирање трошкова настану промене 
које су релевантне за остварење права родитељ је дужан да те промене 
пријави у року од 15 дана од дана наступања промене и у том случају  ће се 
поново одлучивати о могућности остварења права. 

     Ако у току остваривања права на регресирање трошкова настану 
промене у смислу предходног става, доноси се ново решење којим се 
замењује претходно почев од дана пријаве промене до истека  рока 
претходног решења.  

Члан 20. 
     Корисник права из овог Правилника који је на основу неистинитих 
или нетачних података, или непријављивањем промена које утичу на 
губитак или обим права остварио право, дужан је да накнади штету, у 
складу са законом.  

Члан 21. 
      Средства за регресирање трошкова боравка деце, у вези са чланом  
4. и 5. овог Правилника, обезбеђују се у буџету града Лозница  и преносе 
Предшколској установи на основу месечних извештаја о боравку деце. 

 

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 22. 
    Овај Правилник ступа на снагу од наредног дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Лозница" а примењује се од 01. 
септембра 2018.године.  



 
 
 
 

                 Градско веће града Лознице 
 

Број: 06-9-4/18-II 
Датум: 04.05.2018. године 
Лозница 
     
 
 
       ГРАДОНАЧЕЛНИК 

      ПРЕДСЕДНИК  ГРАДСКОГ ВЕЋА  

                              Видоје Петровић. с.р. 
 

 

 


