СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУЛА
Службени лист општине Кула излази
по потреби, на три језика: српском,
мађарском и русинском. Тираж овог
броја је 50 примерака.

Кула
28. децембар 2017. године
Број 35

Година 52

Издаје Служба Скупштине општине и
Општинског већа општине Кула.
Уредништво: Кула, Лењинова 11.
Тел. 722-333. Годишња претплата
2.500,00 динара.

232.

На основу члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник
РС", бр. 88/2017), члана 50. и 51. Закона о о предшколском васпитању и образовању ("Сл. гласник
РС", бр. 18/10 и 101/2017), члана 46., став 1., тачка 2. Закона о локалној самоуправи (“Сл.
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др.закон), члана 8. Одлуке о финансијској подршци породици са
децом и побољшању услова за задовољавање основних потреба деце при образовању и васпитању
("Сл. лист општине Кула", бр. 24/2017), члана 60., став 1., тачка 9. Статута општине Кула пречишћен текст ("Сл. лист општине Кула", бр. 7/13) и одредби Правилника о мерилима за
утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама („Сл.
гласник РС“, бр. 146/14 од 30.12.2014. године),
Општинско веће општине Кула, на седници одржаној 28. децембра 2017. године доноси
РЕШЕЊЕ
о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања
и износа учешћа корисника у месечној економској цени у
ПУ «Бамби» у Кули за 2017/2018. годину
Тачка 1.
1. Економска цена полудневног боравка (забавиште) почев од 01. јануара 2018. године
износи 5.560,00 динара.
2. Економска цена целодневног боравка (јаслице и обданиште) почев од 01. јануара
2018. године износи 12.825,00 динара.

Регресна скала

Полудневни боравак
-Месечна накнада по
васпитанику-

Целодневни боравак
-Месечна накнада по
васпитанику-

бесплатно

бесплатно

10 %
од економске цене

10 %
од економске цене

У висини цене ужине
700,00 динара

1.924,00 динара

1.668,00 динара

3.847,00 динара

Прва група :
Деца из материјално
угрожених породица;
- Деца са сметњама у
развоју и инвалидитетом;
- Деца без родитељског
старања

-

Друга група:
- Деца из породице самохраних
родитеља;
- За треће и свако наредно дете
по реду рођења
Трећа група :
- Припремни предшколски
програм (деца рођена од
01.03.2011 до 01.03.2012. године)
Четврта група :
(30 % од економске цене)

28. децембар 2017.
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Тачка 2.
Ово решење примењиваће се до промене елемената који утичу на формирање економске
цене из тачке 1. односно доношења новог Решења.
Тачка 3.
Овим решењем ставља се ван снаге Решење о утврђивању економске цене програма
васпитања и образовања и износа учешћа корисника у месечној економској цени у ПУ "Бамби" у
Кули за 2017/2018. годину, број: 013-38-13/2017, од 29. септембра 2017. године („Сл. лист
општине Кула“ бр. 27/2017).
Тачка 4.
Решење ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 01. јануара 2018. године.
Тачка 5.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кула“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 013-38-21/2017
28. децембар 2017. године
Кула

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Перица Видекањић, с. р.

САДРЖАЈ
232.

Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања и износа учешћа
корисника у месечној економској цени у ПУ „Бамби“ у Кули за 2017/2018. годину .......................
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Издаје Служба Скупштине општине и Општинског већа општине Кула. Главни и одговорни уредник Вуксан Милорад. На
основу Мишљења Покрајинског секретаријата за образовање, науку и културу (број 013-98/86 од 27. марта 1986. године),
не подлеже плаћању пореза на промет. Тираж овог броја је 50 примерака. Штампа Одељење за управу и опште послове.
Жиро рачун за претплату је 840-116641-84 Општинска управа Кула.

