
ЦЕНОВНИК УСЛУГА

Извод из Закона о сновама система образовања и васпитања "Службеном гласнику РС", бр.
88/20107, 27/18 - други закон и 10/2019 )

„Члан 189.

У буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују се средства за:
1) остваривање делатности предшколског васпитања и образовања (полудневни и целодневни
боравак, исхрана, нега и превентивна заштита деце предшколског узраста) у висини до 80% од
економске цене по детету, укључујући у целости средства за плате, накнаде и друга примања,
социјалне доприносе на терет послодавца, отпремнине, као и помоћ запосленима у предшколској
установи, расходе за припремни предшколски програм осим оних за које се средства обезбеђују у
буџету Републике Србије и остале текуће расходе;“

Извод из Закона о предшколском васпитању и образовању "Службеном гласнику
РС", бр. 18/2010, 101/2017 , 113/2017 - други закон и 10/2019 )

„Члан 50.

„Родитељ, односно други законски заступник детета учествује у обезбеђивању средстава за
остваривање делатности предшколске установе, чији је оснивач Република Србија, аутономна
покрајина или јединица локалне самоуправе, у складу са Законом.

Одлуку о висини цене из става 1. овог члана доноси оснивач.“

Извод из Правилника о мерилима за утврђивање економске цене програма
васпитања и образовања у предшколским установама "Службени гласник РС", бр. 146/2014)

„Члан 11.
Економска цена по детету на годишњем нивоу утврђује се за календарску годину на основу

свих планираних расхода који чине структуру економске цене према члану 4. овог правилника, на
основу броја уписане деце који је утврђен годишњим планом рада установе, коригованог са
просечном присутношћу деце.

Месечна економска цена по детету утврђује се дељењем економске цене из става 1. овог
члана са бројем 12.

Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем месечне економске цене по детету
из става 2. овог члана са бројем радних дана у месецу.

Члан 12.
Појединачно учешће корисника у месечној економској цени по детету, надлежни орган

локалне самоуправе утврђује у складу са законом.
Износ утврђен ставом 1. овог члана кориснику се обрачунава по истеку обрачунског

месеца.
За дане одсуства корисник плаћа износ од 50% од утврђеног износа из става 1. овог члана.
У случају проглашења ванредне ситуације или елементарне непогоде за дане одсуства

детета услуга се не наплаћује.
У случају више силе (реконструкције, санације, адаптације објекат и др.) уколико установа

не обезбеди адекватан боравак детета у другом објекту за дане одсуства детета услуга се не
наплаћује.“

Учешће родитеља у економској цени је 20%.
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На основу Решења Председник општине број 1-38-3/2019 од 10.01.2019.године утврђена је
месечна економска цена програма васпитања и образовања у Предшколској установи „Сунце“ за
2019.годину у износу од 276.163,оо динара по детету.

Месечна економска цена по детету за 2019.годину износи 23.014,оо динар.
Учешће родитеља у економској цени по детету је 20%, при чему учешће родитеља у

укупној месечној цени износи:
1.За дете на целодневном боравку накнада трошкова за боравак у предшколској установи у

календарској 2019.години је 4.603,оо динара.
2. За дете на припремном предшколском прогарму на целодневном боравку накнада

трошкова за боравак у предшколској установи у календарској 2019.години је 3.650,оо динара.
За треће и свако наредно дете у породици које је уписано у предшколску установу је

бесплатан боравак, а на основу Одлуке о праву на бесплатан боравак трећег и сваког наредног
детета у Предшколској установи „Сунце“ Горњи Милановац Скупштине општине Горњи
Милановац, број 2-06-58/2016 од 19.септембра 2019.године. За остваривање права на бесплатан
боравак трећег и сваког наредног детета у породици а које је уписано у Предшколску установу
надлежна је Општинска управа општине Горњи Милановац.


