
П Р Е Д Л О Г 
На основу члана 189. став 1. тачка 1. Закона о основама систем образовања и васпитања  (''Сл. 

гласник РС'', бр. 88/17 и 27/18 – др. Закони), члана 49. и 50. Закона о предшколском васпитању и 
образовању (''Сл. гласник РС'', бр. 18/10 и 101/17), члана 11, 12. и 13. Правилника о мерилима за 
утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама 
(''Службени гласник РС'', број 146/14) и члана 41. став 1 тачка 7) Статута општине Димитровград („Сл. 
лист града Наша“, бр. 28/14 - пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и “Сл. лист општине Димитровград”, бр. 
7/18), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној ________2018. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У 
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „8. СЕПТЕМБАР“ ДИМИТРОВГРАД ЗА ШКОЛСКУ 2018/19 ГОДИНУ 

 
 

Члан 1.  
Овом одлуком утврђује се економска цена програма васпитања и образовања за школску 

2018/19 годину у Предшколској установи „8. септембар“ Димитровград чији је оснивач општина 
Димитровград. 

 
Члан 2. 

Економска цена програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је 
оснивач општина Димитровград утврђује се у износу од 13.000,21 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 појединачног корисника услуга у економској цени по детету износи 20%, односно за 

целодневне облике рада у трајању од 11 часова утврђује се у износу од 2.600,оо динара месечно по 
детету. 

Учешће корисника услуга у економској цени по детету за целодневне облике рада у трајању од 
4 часова – програм припреме за школу утврђује се у износу од 1.200,оо динара месечно по 
детету, за време трајања припремног предшколског програма. 

Од обавеза плаћања из става 1. и става 2. овог члана изузимају се деца без родитељског 
старања, деца са сметњама у развоју и инвалидитетом, деца корисника новчане социјалне помоћи и 
деца из материјално угрожених породица, у складу са прописима којима се уређује финансијска 
подршка породици са децом. 

 
Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Димитровград'', а примењиваће се од 1. септембра 2018. године. 
 

Члан 5. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању економске цена 

програма васпитања и образовања у предшколској установи „8. септембар“ Димитровград („Сл. лист 
града Ниша“, бр. 91/17). 

 
Образложење: 

 
Правни основ за доношење ове одлуке налази се у члану 50. став 1. Закона о предшколском 

васпитању и образовању (''Сл. гласник РС'', бр. 18/10 и 101/17) где стоји да „родитељ, односно 
други законски заступник детета учествује у обезбеђивању средстава за остваривање делатности 
предшколске установе, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне 
самоуправе, у складу са Законом“, док у ставу 2. Законодавац одређује да Одлуку о восини цене из 
предходног става овог члана доноси оснивач. 

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 (Правилник о мерилима за 
утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама). 

Према члану 11. Правилника о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања 
и образовања у предшколским установама економска цена по детету на годишњем нивоу утврђује се 
за календарску годину. 

Према члану 189. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања у 
буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују се средства за остваривање делатности 
предшколског васпитања и образовања у висини до 80% од економске цене по детету. 

Основни разлог за доношење ове одлуке је почетак нове радне 2018/19 године у предшколској 
установи „8. септембар“ Димитровград и усклађивање економске цене са стварним трошковима 
Установе по мерилима прописаним Правилником о мерилима за утврђивање економске цене 
програма васпитања и образовања у предшколским установама који је на снази. 

Основни разлог за ретроактивну примену ове Одлуке јесте почетак радне године у ПУ „8 
септембар“ у Димитровграду од 01. Септембра 2018. године. 

Број: __________________ 

У Димитровграду, __________.2018. године. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 

           ПРЕДСЕДНИК  

           Зоран Ђуров 

 


