
V. РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

 

Члан 17. 

Право на регресирање трошкова у износу од 50% од цене коштања боравка близанаца, трећег и 

сваког наредног детета у Предшколској установи остварају родитељи са пребивалиштем на територији 

Града Пожаревца, а на основу уговора закљученим са Предшколском установом о пријему детета.  

Члан 18. 

За признавање права из члана 17. ове одлуке уз захтев за остваривање права подносилац прилаже 

фотокопију:  

1) извода из матичне књиге рођених за сву децу у породици; 

2) уговор закључен са Предшколском установом о пријему детета. 

 

Члан 19. 

Право на накнаду трошкова у износу од 100% од цене коштања боравка у Предшколској установи 

деце са сметњама у развоју и децу са инвалидитетом  у Предшколској установи остварују родитељи са 

пребивалиштем на територији Града Пожаревца који су закључили уговор са Предшколском установом о 

пријему детета у Предшколској установи.  

 

За признавање права на накнаду трошкова цене боравка деце са сметњама у развоју и децe са 

инвалидитетом  уз захтев за остваривање права подносилац прилаже: 

1) извод из матичне књиге рођених;  

2) уговор закљученим са Предшколском установом о пријему детета;  

3) Мишљење интерресорне комисије или мишљење оздравственом стању детета комисије за 

остваривање права на одсуство са рада или половином пуног радног времена ради посебне неге тетета. 

Право из става 1. овог члана може се остварити и уколико је за то дете остварено право на накнаду 

зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета. 

 

Члан 20. 

Право на накнаду трошкова у износу од 100% од цене коштања боравка деце корисника новчане 

социјалне помоћи у Предшколској установи имају родитељи са пребивалиштем на територији Града 

Пожаревца који су закључили уговор са Предшколском установом о пријему детета у Предшколској 

установи.  

За признавање права на накнаду трошкова цене боравка деце корисника новчане социјалне помоћи 

уз захтев за остваривање права подносилац прилаже: 

1) извод из матичне књиге рођених;  

2) уверење о држављанству Републике Србије за родитеља-подносиоца захтева; 

3) уговор закљученим са Предшколском установом о пријему детета;  

4) решење о коришћењу права на новчану социјалну помоћ (Решење надлежног Центра за 

социјални рад) . 

Члан 21. 

Право на накнаду трошкова у износу од 100% од цене коштања боравка деце без родитељског 

старања у Предшколској установи имај старатељ са пребивалиштем на територији Града Пожаревца који 

је закључио уговор са Предшколском установом о пријему детета у Предшколској установи.  

За признавање права на накнаду трошкова боравка деце без родитељског старања уз захтев за 

остваривање права подносилац прилаже: 

1) извод из матичне књиге рођених;  

2) уверење о држављанству Републике Србије за старатеља - подносиоца захтева; 

3) уговор закљученим са Предшколском установом о пријему детета;  

4) доказ да су деца без родитељског старања (Уверење надлежног Центра за социјални рад). 

 

Члан 22. 

Право на регресирање трошкова у износу од 100% од цене коштања боравка деце из материјално 

угрожених породица у Предшколској установи имају родитељи са пребивалиштем на територији Града 

Пожаревца који су закључили уговор са Предшколском установом о пријему детета у Предшколској 

установи.  

За признавање права на регресирање цене трошкова боравка деце из материјално угрожених 

породица уз захтев за остваривање права подносилац прилаже: 
1) извод из матичне књиге рођених;  

2) уговор закљученим са Предшколском установом о пријему детета;  

3) уверење о просечним примањима по члану домаћинства  надлежног Центра за              

социјални рад или решење о оствареном праву на дечији додатак. 


