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234.
На основу члана 189. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник Републике Србије“ број 88/2017, 27/2018 – др.закон, и 10/2019), члана 50. Закона
о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Србије“ број18/2010,
101/2017, 113/2017 – др.закон, 95/2018 – др.закон и 10/2019), члана 1. и 12. Правилника о мерилима за
утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама
(„Службени гласник Републике Србије“ број 146/2014) и члана 62. Статута општине Бач („Службени
лист општине Бач“ број 2/2019 и 38/2020),
Општинско веће општине Бач на 15. седници од 11. децембра 2020. године, донело је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА
У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „КОЛИБРИ“ БАЧ
У 2021. ГОДИНИ
Члан 1.
Одлуком о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској
установи „Колибри“ Бач у 2021. години (у даљем тексту: Одлука) утврђује се економска цена програма
васпитања и образовања у Предшколској установи „Колибри“ Бач, чији је оснивач општина Бач, у
складу са критеријумима прописаним Правилником о мерилима за утврђивање економске цене
програма васпитања и образовања у предшколским установама, који је донела Влада Републике Србије.
Члан 2.
Утврђује се економска цена програма васпитања и образовања у Предшколској установи „Колибри“
Бач у 2020. години, и то:
• За целодневни боравак деце и за целодневни припремни предшколски програм, у износу од
21.000,00 динара месечно по детету;
Дневна економска цена по детету се утврђује дељењем месечне економске цене са бројем радних дана
у месецу.
Члан 3.
Учешће корисника услуга у економској цени по детету износи 20%, односно, за целодневне
облике рада утврђује се у износу од 4.200,00 динара месечно по детету.
Учешће оснивача у економској цени по детету износи 80%, односно, за целодневни облике рада
утврђује се у износу од 16.800,00 динара месечно по детету.
Полудневни (четворосатни) припремни предшколски програм је бесплатан за родитеље, изузев ужине
коју сноси родитељ детета и то у износу од 70,00 динара дневно по детету, односно у износу од 90,00
динара дневно по детету у објекту Предшколске установе „Колибри“ Бач у Селенчи.
Члан 4.
Учешће корисника услуга у економској цени по детету се умањује за 50% у случају
одсуствовања детета из програма дуже од 3 дана месечно, под условом да је одсуствовање оправдано
одговарајућом документацијом (нпр. лекарска потврда, решење родитеља о коришћењу годишњег
одмора, и сл.).
У случају проглашења ванредне ситуације или елементарне непогоде за дане одсуства детета услуга се
не наплаћује.
У случају више силе (нпр. реконструкција, санација или адаптација објекта Предшколске установе),
уколико установа не обезбеди адекватан боравак детета у другом објекту, за дане одсуства детета услуга
се не наплаћује.
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Бач“,
а примењује се од 01.01.2021. године.
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