
 

                                                                                 „Сл. лист града Београда“, бр. 120/2021 од 21.12.2021. године 

 

 

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ПРАВУ НА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ 

УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

БЕОГРАДА 

 

 

Члан 1. 

У Одлуци о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго 

правно или физичко лице на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 89/20 и 37/21), у 

члану 9. после става 3. додају се нови ст. 4. и 5. који гласе: 

„Приватне предшколске установе дужне су да унос података о присутности деце у Платформу предвиђену 

ставом 1. овог члана врше сваког радног дана до 10 часова. 

Изузетно, кориговање унетих података од стране приватне предшколске установе након времена 

предвиђеног ставом 4, овог члана вршиће организациона јединица Градске управе града Београда надллежна за 

послове из области образовања и дечје заштите на основу достављене потврде изабраног лекара – педијатра о 

разлогу одласка детета до 10 часова односно доласка детета у приватну предшколску установу након 10 часова.” 

Досадашњи ст. 4, 5. и 6 постају ст. 6, 7. и 8. 

Став 7. мења се и гласи: 

„Приватне предшколске установе за које се утврди да су у дневним и месечним извештајима о 

присутности детета приказивали неистините или нетачне податке или у поступку контроле организационoj 

јединици Градске управе Града Београда надлежној за послове из области образовања и дечије заштите онемогуће 

увид у целокупну документацију и све податке о присутности деце у приватним предшколским установама, губе 

право да се нађу на списку верификованих приватних предшколских установа у којима родитељи могу да остваре 

право на накнаду дела трошкова боравка деце.” 

У ставу 8, речи: „из става 5” се замењује речима: „из става 7”. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а 

примењује се почев од 1. јануара 2022. године. 

 


