СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ
ПЛАНДИШТЕ
Година XXXII

Број 22

12.10.2016.

Годишња претплата
2100,00 динара

147.
На основу члана 50. Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, бр.
18/2010), члана 159. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011 и 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016-Одлука УС), члана 9.
став 1. тачка 6. и члана 25. Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС“,
бр.16/2002, 115/2005 и 107/2009) и члана 64. тачка 11. и члана 120. Статута општине Пландиште
(„Сл. лист општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015) , а у складу са члановима 4, 11. и 12.
Правилника о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у
предшколским установама („Сл. гласник РС“, бр. 146/2014), Општинско веће општине Пландиште, на
седници одржаној ______ 2016. године, донело је

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ
УСТАНОВИ „СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО“ У ПЛАНДИШТУ

Члан 1.
Овим Правилником уређује се начин и услови регресирања трошкова боравка деце у
Предшколској установи „Срећно детињство“ чији је оснивач општина Пландиште (у даљем тексту:
ПУ).
Члан 2.
Право на регресирање трошкова боравка деце у ПУ остварује родитељ или старатељ или
усвојитељ или хранитељ или установа социјалне заштите, на основу поднетог захтева.
Право на регресирање трошкова боравка деце у ПУ за децу из материјално угрожених
породица, за децу без родитељског старања, као и за децу са сметњама у развоју која нису
остварила право у складу са чланом 23. и 24. Закона о финансијској подршци породици са децом, у
зависности од материјалног положаја породице, остварује родитељ или старатељ или усвојитељ
или хранитељ или установа социјалне заштите, на основу поднетог захтева.
Образац Захтева за остваривање права на ослобођење плаћања или регресирање
трошкова боравка детета у ПУ саставни је део овог Правилника.
Члан 3.
Право на регресирање трошкова боравка детета у ПУ утврђује се приликом уписа у
предшколску установу, за сваку школску годину, односно признаје се од дана подношења захтева до
истека текуће радне године.
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Члан 4.
Право на регресирање трошкова боравка детета у предшколској установи остварује се за:
 дете без родитељског старања,
 дете са сметњама у развоју,
 дете из материјално угрожене породице, у складу са прописима о социјалној
заштити.
Члан 5.
Дете без родитељског старања 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.
Члан 6.
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 за коју је у току поступак уређења породично-правног статуса пред
надлежним органом, утврђујe се према родитељу са којим деца живе.

ВРСТЕ РЕГРЕСИРАЊА И ОСЛОБОЂЕЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕТЕТА У
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО“ ПЛАНДИШТЕ
Члан 7.
Корисник услуга боравка детета у ПУ може остварити потпуно ослобођење од плаћања учешћа у
економској цени услуга, или регресирање учешћа за 20%, од цене утврђене у складу са тачком III
Решења о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколској установи
„Срећно детињство“ Пландиште за 2016. годину („Сл. лист Општине Пландиште“, број 15/2016).

Ослобођење од плаћања учешћа
Члан 8.
Право на ослобођење од плаћања учешћа корисника услуга у економској цени услуга трошкова
боравка детета у предшколској установи (бесплатан боравак) остварује се за:
1. дете из материјално угрожене породице (породице која остварује право на новчану
социјалну помоћ),
2. дете без родитељског старања које живи у старатељској или хранитељској породици, под
условом да је за дете остварено право на дечји додатак,
3. дете са сметњама у развоју које живи са родитељем/родитељима или старатељем, под
условом да је за дете остварено право на дечји додатак .
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Регресирање учешћа

Члан 9.
Право на регресирање учешћа корисника услуга у економској цени услуга за истовремени боравак у
ПУ двоје деце из исте породице остварује се за друго дете, у износу од 20% од учешћа у
економској цени услуга, у складу са тачком III Решења о утврђивању економске цене програма
васпитања и образовања у Предшколској установи „Срећно детињство“ Пландиште за 2016. годину.
Члан 10.
За дане одсуства сваког детета из ПУ корисник услуга плаћа 50% цене од пуне цене услуга.
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.
ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ И ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА
ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ„СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО“ ПЛАНДИШТЕ
Члан 11.
Уз захтев из члана 2. овог Правилника прилажу се следећи докази, у зависности од тога за које
право се захтев подноси, и то:
1. фотокопија, односно одштампана ишчитана лична карта подносиоца захтева-родитеља или
усвојитеља, а за установу акт установе социјалне заштите о смештају детета у установу; уз
захтев који подноси старатељ или хранитељ доставља се фотокопија личне карте, односно
ишчитана лична карта старатеља, односно хранитеља и фотокопија решења надлежног
органа старатељства о смештају детета у старатељску, односно хранитељску породицу,
2. уверење о пребивалишту детета,
3. решење надлежног органа - Центра за социјални рад општине Пландиште, за остваривање
права на социјалну помоћ,
4. потврда изабраног лекара да дете има сметње у развоју,
5. мишљење интерресорне комисије општине Пландиште за дете са сметњама у развоју/акт о
разврставању детета са сметњама у развоју,
6. извод из матичне књиге рођених за децу у породици,
7. решење о оствареном праву на дечји додатак или уверење да не остварује право на дечји
додатак,
8. потврда предшколске установе да је дете уписано у ту предшколску установу, у коју
васпитну групу и трајању од колико сати дневно,
ПУ ће по службеној дужности прибавити податке из претходног става о којима се води службена
евиденција (тачке: 2, 3, 5, 6, 7 и 8), осим у случајевима када странка изричито да изјаву да ће те
податке прибавити сама.
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Захтев за остваривање права на регресирање трошкова боравка детета се подноси Предшколској
установи „Срећно детињство“ у Пландишту.
О праву на регресирање трошкова боравка детета у предшколској установи одлучује Предшколска
установа „ Срећно детињство“, решењем које се доноси по прописима општег управног поступка.
Члан 13.
Корисник права дужан је да пријави сваку промену која је од утицаја на остваривање права из овог
Правилника, најкасније у року од 15 дана од дана настале промене.
Корисник права из овог Правилника који оствари право на основу неистинитих или нетачних
података или непријављивањем промена које утичу на губитак права, дужан је да накнади штету, у
складу са законом.
Члан 14.
Против решења из члана 14. може се поднети жалба Општинском већу општине Пландиште.
Жалба се подноси у року од 8 дана од дана пријема решења.
Одлука Општинског већа општине Пландиште по жалби је коначна.
Члан 15.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу Општине
Пландиште“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 60-3/2016-III
Дана:
2016. године
Пландиште

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста с.р.
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Образац захтева

ЗАХТЕВ ЗА ОСЛОБАЂЕЊЕ ОД ПЛАЋАЊА/РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
„СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО“ У ПЛАНДИШТУ

Обраћам вам се захтевом за ослобађање / регресирање (заокружити потребно)
трошкова боравка у ПУ „Срећно детињство“ Пландиште, за дете
________________________________________________ (име и презиме детета),
ЈМБГ______________, рођено дана ____________ године и за дете ____________
____________________ (име и презиме детета), ЈМБГ ______________________,
рођено дана _______________ године.

Захтев подносим за (заокружити број):
1. дете из материјално угрожене породице (породице која остварује право на новчану
социјалну помоћ);
2. дете без родитељског старања које живи у старатељској или хранитељској породици;
3. дете са сметњама у развоју које живи са родитељем/родитељима или старатељем;
4. двоје деце из исте породице;
Уз захтев подносим доказе сходно Правилнику о начину и условима регресирања
трошкова боравка деце у ПУ „Срећно детињство“ у Пландишту и обавезујем се да ћу сваку промену
од утицаја на коришћење права пријавити у року од 15 дана од дана настале промене.

У Пландишту,
дана __________ године
____________________

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА

