
На основу члана 186. став 1. и 2., 189. став 1. тачка 1. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 6/20 и 

129/21), члана 49. и 50. Закона о предшколском васпитању и  образовању („Сл. гласник 

РС“, број 18/10, 101/17, 113/17-др.закон, 95/18-др.закон, 10/19, 86/19-др.закон, 157/20-

др.закон, 123/21-др.закон и 129/21), члана 1.,11.,12., и 13. Правилника о мерилима за 

утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским 

установама („Службени гласник РС“,бр: 87/21) и члана 40. став 1. тачка 6) Статута 

општине Дољевац („Службени лист града Ниша“, број 127/18, 91/19 и 22/21) 

Скупштина општине Дољевац на седници одржаној дана  20. децембра 2022. 

године, доноси 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у 

предшколској установи „Лане“ у Дољевцу за 2023. годину 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се економска цена програма васпитања и образовања у 

предшколској установи „Лане“ у Дољевцу, чији је основач општина Дољевац. 

Члан 2. 

Утврђује се економска цена програма васпитања и образовања у предшколској 

установи „Лане“ у Дољевцу и то: 

- за целодневни боравак деце у износу од 18.388,95 динара месечно по детету. 

- за полудневни припремни предшколски програм у износу од 9.554,70 динара 

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 корисника услуга у економској цени по детету износи 20% од утврђене 

економске цене и износи: 

- за целодневни боравак деце у износу од 3.677,79 динара по детету. 

- за полудневни припремни предшколски програм у износу од 1.910,94  динара 

по детету. 

Члан 4. 

 Родитељима који имају уписана два детета, цена ће се умањити за 10% по детету. 

 За дане одсуства корисник плаћа износ од 50% од утврђеног износа из члана 3. 

ове Одлуке. 

 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. 

Члан 5. 

 Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању 

економске цене програма васпитања и образовања у предшколској установи „Лане“ у 

Дољевцу за 2022. годину („Службени лист града Ниша број 127/21). 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

града Ниша“, а примењиваће се од 01.01.2023. године. 

 

Број: 022-246 

У Дољевцу, 20.12.2022.год. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Дејан Смиљковић 

 


