
Ha основу члана члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом (''Службени гласник РС'', бр.
113/17 и 50/18), члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014  - др. закон,
101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 40. Статута општине Сврљиг (“Службени лист града
Ниша”, бр. 21/2019),

Скупштина општине Сврљиг, на седници одржаној 28.11.2022. године, донела је

Одлуку о финансијској подршци породици са децом
предшколског узраста

Одлука је објављена у "Службеном листу града Ниша", бр. 124/2022 од 30.11.2022. године, а ступила је на
снагу 8.12.2022.

Опште одредбе

Члан 1.

Одлуком о финансијској подршци породици са децом предшколског узраста (у даљем тексту: Одлука) уређује се
право на финансијску подршку породици са децом предшколског узраста са пребивалиштем на територији општине
Сврљиг.

Члан 2.

Као права на финансијску подршку породици са децом предшколског узраста утврђују се:
- Право на накнаду трошкова боравка
- Право на новогодишњи поклон

Члан 3.

Средства за остваривање права из ове одлуке обезбеђују се у буџету општине, у складу са финансијским
могућностима општине.

Члан 4.

Права из члана 2. под условима из ове Одлуке остварују се за дете чији родитељ, старатељ, усвојитељ (у даљем
тексту: родитељ) има пребивалиште на подручју општине Сврљиг, када дете користи целодневни, полудневни и друге
облике боравка у Предшколској установи "Полетарац" Сврљиг (у даљем тексту: Предшколска установа).

Право на накнаду трошкова боравка

Члан 5.

Право на регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи признаје се за радну годину, од дана
наведеног у решењу до 31.08.

Члан 6.

Родитељ детета учествује у обезбеђивању трошкова боравка детета у Предшколској установи у висини од 20% од
економске цене по детету, док локална самоуправа обезбеђује преосталих 80% средстава.

Висину економске цене утврђује Општинско веће општине Сврљиг посебним решењем о утврђивању економске
цене Програма васпитања и образовања у Предшколској установи "Полетарац" Сврљиг.

Члан 7.

Право на накнаду трошкова боравка у Предшколској установи у висини пуног учешћа корисника у цени услуге
(право на бесплатан боравак) имају треће, четврто и свако наредно дете из породице из које троје, четворо, односно
више деце, живе у породици.

Члан 8.

Право на накнаду трошкова боравка у Предшколској установи у висини од 50% од утврђеног учешћа корисника
имају деца родитеља који самостално врши родитељско право у смислу Породичног закона.

Члан 9.



(1) Један родитељ сам врши родитељско право када је други родитељ непознат, или је умро, или је потпуно лишен
родитељског права односно пословне способности.

(2) Један родитељ сам врши родитељско право када само он живи са дететом, а суд још није донео одлуку о
вршењу родитељског права.

(3) Један родитељ сам врши родитељско право на основу одлуке суда када родитељи не воде заједнички живот, а
нису закључили споразум о вршењу родитељског права.

(4) Један родитељ сам врши родитељско право на основу одлуке суда када родитељи не воде заједнички живот, а
закључили су споразум о заједничком или самосталном вршењу родитељског права, али суд процени да тај споразум
није у најбољем интересу детета.

(5) Један родитељ сам врши родитељско право на основу одлуке суда када родитељи не воде заједнички живот ако
закључе споразум о самосталном вршењу родитељског права и ако суд процени да је тај споразум у најбољем
интересу детета.

Члан 10.

Право на накнаду трошкова боравка у Предшколској установи у висини од 20% од утврђеног учешћа корисника,
имају оба детета из породице из које двоје деце користе услуге целодневног и полудневног боравка.

Члан 11.

Редослед рођења детета у породици, утврђује се према датуму и часу рођења уписаног у матичној књизи рођених.

Члан 12.

Право на накнаду трошкова боравка у Предшколској установи у висини пуног учешћа корисника у цени услуге
(право на бесплатан боравак) може се признати за децу из материјално угрожених породица у смислу члана 37.
Закона о финансијској подршци породици са децом, на основу претходно прибављеног мишљења Центра за социјални
рад.

Члан 13.

Право на накнаду трошкова боравка из члана 7.,8.,10. и 12. Одлуке остварује се на основу поднетог захтева
родитеља уз који се прилажу следећи докази:

- извод из МКР за сву децу у породици са уписаним матичним бројевима,
- потврда Предшколске установе о упису детета,
- фотокопије личних карата оба родитеља,
- за дете из разведеног брака или ванбрачне заједнице, дете на усвојењу, хранитељству односно старатељству,

дете родитеља који сам врши родитељско право подноси се и одлука надлежног органа (пресуда или решење
надлежног органа).

За остваривање права из члана 12., поред наведених доказа, достављају се:
- мишљење Центра за социјални рад,
- за дете са сметњама у развоју доставља се и решење о разврставању.

Члан 14.

Захтев са потребном документацијом подноси се организационој јединици Општинске управе надлежној за послове
дечје заштите, која решава у првом степену.

Члан 15.

Против првостепеног решења може се изјавити жалба Општинском већу општине Сврљиг.

Члан 16.

Право на регресирање трошкова, ако су испуњени сви услови из овог Правилника, кориснику услуга признаје се од
дана наведеног у решењу.

Члан 17.

Ако у току остваривања права на регресирање трошкова настану промене које су релевантне за остварење права,
родитељ је дужан да те промене пријави у року од 15 дана од дана наступања промене и у том случају ће се поново
одлучивати о могућности остварења права.

Ако у току остваривања права на регресирање трошкова настану промене у смислу претходног става, доноси се
ново решење којим се замењује претходно почев од дана пријаве промене до истека рока претходног решења.

Члан 18.

Корисник права из овог Правилника који је на основу неистинитих или нетачних података, или непријављивањем
промена које утичу на губитак или обим права остварио право, дужан је да накнади штету, у складу са законом.

Члан 19.



Средства за накнаду трошкова боравка деце, обезбеђују се у буџету општине Сврљиг и преносе Предшколској
установи на основу месечних извештаја о боравку деце.

Право на новогодишњи поклон

Члан 20.

Право на новогодишњи поклон имају сва деца из члана 4. одлуке на основу података које доставља Предшколска
установа.

Члан 21.

Средства за набавку новогодишњих поклона обезбеђују се у буџету оштине Сврљиг и преносе Предшколској
установи.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 22.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Града Ниша''.

Члан 23.

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о финансијској подршци породици са децом предшколског
узраста («Службени лист града Ниша», бр. 120/18).

Број: I 022-54/2022
У Сврљигу, 28.11.2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ
ПРЕДСЕДНИК

Милан Михајловић, с.р.


