
На основу члана 35. Закона о друштвеној бризи о деци ("Сл.гласник РС" 
број 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 25/96 и 29/01), члана 9. Закона о 
финансијској подршци породици са децом ("Сл.гласник РС" бр. 16/02, 115/05 и 
107/09) члана 50. Закона о предшколском васпитању и образовању ("Сл.гласник 
РС" број 18/10)и члана 19. Статута града Крушевца ("Сл.лист града Крушевца" број 
8/08), Скупштина града Крушевца, на седници одржаној 27.12.2010 године, донела 
је 
 

ОДЛУКУ 

О ДРУШТВЕНОЈ БРИЗИ О ДЕЦИ 

(Објављена у "Сл. листу града Крушевца", бр. 7 од 28. децембра 2010) 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се права у области друштвене бриге о деци из 
надлежности Града. као и услови и начин остваривања тих права. 

Члан 2. 

Права из ове Одлуке обезбеђују се свим грађанима који имају пребивалиште 
на територији града Крушевца, Права утврђена овом Одлуком остварују се у 
Установи за предшколско васпитање, образовање и исхрану деце "Ната Вељковић" 
Крушевац. 

Члан 3. 

Права утврђена Законом и овом Одлуком односе се на: 
1.бесплатно коришћење програма у предшколској установи 
2.регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи 
3.регресирање трошкова одмора и рекреације деце из предшколске установе. 

II БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ ПРОГРАМА 

Члан 4. 

Право на регресирање свих трошкова боравка у предшколској установи има 
дете без родитељског старања. Дете без родитељског старања, у смислу ове одлуке, 
је дете које нема живе родитеље, чији су родитељи непознати или нестали, чији 
родитељи из било ког разлога привремено или трајно не извршавају своја 
родитељска права и дужности. Статус детета без родитељског старања утврђује се 
према налазу Центра за социјални рад. 



Члан 5. 

Право на регресирање свих трошкова боравка у предшколској установи има 
дете са сметњама у развоју. Дете са сметњама у развоју, у смислу ове одлуке, је 
дете о чијем је степену ометености надлежна градска комисија за преглед деце 
ометене у развоју донела акт о разврставању, односно интерресорна комисија 
донела акт о потреби пружања додатне образовне подршке. 

Члан 6. 

Право на регресирање свих трошкова боравка у предшколској установи има 
дете ратног војног инвалидаИ-ИВ категорије из оружаних акција после 17.августа 
1990 године. Статус ратног војног инвалида утврђује се на основу решења 
надлежног одсека Градске управе. 

Члан 7. 

Право на регресирање свих трошкова боравка у предшколској установи има 
дете корисника права материјално обезбеђење породице по прописима о социјалној 
заштити. Статус корисника права на материјално обезбеђење утврђује се на основу 
решења Центра за социјални рад. 
 

Члан 8. 

Право на регресирање свих трошкова боравка у предшколској установи има 
дете које борави у Дому "Јефимија", а у оквиру спровођења услуге интервентног 
смештаја деце у кризним ситуацијама. по прописима о социјалној заштити. Статус 
детета из става 1. овог члана утврђује се на основу решења Центра за социјални 
рад. 

Члан 9. 

Право на регресирање свих трошкова боравка у предшколској установи има 
треће и свако наредно дете у породици. Број деце у породици утврђује се у односу 
на дан подношења захтева за остваривање права утврђених овим Правилником, 
према датуму и часу рођења уписаних у матичну књигу рођених. Број деце из 
разведеног брака или ванбрачне заједнице утврђује се према родитељу са којим 
дете живи по одлуци надлежног органа или по споразуму родитеља. Број деце која 
су у време развода брака или престанка ванбрачне заједнице била пунолетна 
утврђују се према родитељу с којим живе. Број деце за које је у току поступак 
утврђивања породично правног статуса пред неким од надлежних органа одређују 
се према родитељу са којим живе. Чињеница са којим родитељом дете живи, у 
смислу ст. 2. до 4. овог члана, утврђује се према налазу Центра за социјални рад. 

 



Члан 10. 

Установа "Ната Вељковић", приликом доношења финансијског плана и 
извештаја о финансијском пословању за календарску годину. посебно евидентира и 
исказује расходе из буџета града за права из члана 6, 7, 8,и 9 и приходе из буџета 
Републике по основу ослобађања плаћања трошкова боравка деце из категорија 
утврђених члановима 4 и 5. ове Одлуке. 

III УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА 
БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

Члан 11. 

Право на регресирање трошкова, у зависности од укупних прихода 
породице, имају родитељи чија деца користе услуге предшколске установе која се 
налази у мрежи установа за децу на територији града Крушевца, имају 
пребивалиште или боравиште на територији града Крушевца и испуњавају услове 
одређене овом Одлуком. 

3.1. Утврђивање чланова породице 

Члан 12. 

Породицу у смислу ове одлуке чине: родитељи, односно старатељи, 
хранитељи, усвојитељи и деца, као и сродници у правој линији, а у побочној до 
другог степена сродства, под условом да живе у заједничком домаћинству. 

Члан 13. 

Заједничко домаћинство, у смислу ове одлуке. јесте заједница живљења, 
привређивања и трошења средстава. Заједничко домаћинство подносилац захтева 
доказује изјавом о броју чланова домаћинства. 

Члан 14. 

Самохрани родитељ, у смислу ове Одлуке. јесте родитељ који самостално 
врши родитељско право у складу са одредбама Породичног закона ("Службени 
гласник РС" број 18/05): Родитељ ће се сматрати самохраним и у случају:  

1. када је други родитељ постао потпуно и трајно неспособан за 
привређивање, није стекао право на пензију;  

2. када се други родитељ налази на одслужењу редовног војног рока;  
3. када се други родитељ налази на издржавању казне затвора дуже од шест 

месеци;  
 

Статус самохраног родитеља може се доказати:  
1. изводом из матичне књиге умрлих или решењем надлежног органа о  

проглашењу несталог лица умрлим;  



2. одлуком надлежног органа о вршењу родитељског права; 
3. изводом из матичне књиге рођених за децу; 
4. решењем инвалидске комисије и потврдом фонда за пензијско и 
инвалидско 
осигурање да није остварио право на пензију; 
5. потврдом надлежног војног одсека 
6. потврдом надлежне казнено поправне установе. 

Члан 15. 

Дете коме је у потпуности обезбеђено издржавање на терет друштвене 
заједнице, односно лице које се налази на издржавању казне затвора дуже од шест 
месеци, не сматра се чланом заједничког домаћинства. 

3.2. Утврђивање прихода породице 

Члан 16. 

Приходи по члану породице, утврђују се на основу следећих доказа, поднетих уз 
захтев и то: 
1) Приходи који подлежу опорезивању према закону којим се утврђује порез на 
доходак грађана 
1. зараде - потврда послодавца 
2. од пољопривреде и шумарства - уверење организације надлежне за геодетске 
послове 
3. од самосталне делатности - уверење организације надлежне за јавне приходе за 
регистроване делатности 
4. од ауторских права - уверење организације надлежне за јавне приходе односно 
потврда одговарајућег удружења 
5. од капитала - потврда финансијских и других организација односно потврда 
послодавца о исплаћеној добити, дивиденди и сл; 
6. од издавања у закуп непокретности уверење организације надлежне за јавне 
приходе, односно 


