
На основу члана50. Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл.гласник РС“, број 18/10, 101/17, 
113/2017 и 10/2019) и члана1.и 12. Правилника о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања 
и образовања у предшколским установама („Сл.гласник РС“, број 146/2014) и члана  70. Статута општине 
Велико Градиште(“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 2/19) 

Општинско веће општине Велико Градиште, на88. седници одржаној дана 31.01.2020.  године, доноси 
 

ОДЛУКУ 
o утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи 

„Мајски цвет“ Велико Градиште 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се економска цена програма васпитања и образовања у ПУ „Мајски цвет“ Велико 

Градиште, чији је оснивач општина Велико Градиште. 
 

Члан 2. 
Утврђује се месечна економска цена програма васпитања и образовања у ПУ „Mајски цвет“ Велико 

Градиште за 2020. годину и то: 
- за целодневни боравак деце, у износу од 21.808,00 динара по детету, 
- за целодневни припремни предшколски програм, у износу од 20.089,00 динара по детету, 
- за полудневни боравак деце у подручним групама, у износу од 7.810 динара по детету, 
- четворочасовни припремни предшколски програм деце је бесплатан за родитеље. 
Дневна економскацена по детету утврђује се дељењем месечне економске цене по детету из става 1. овог 

члана са бројем радних дана у месецу. 
 

Члан 3. 
Учешће корисника услуга у економској цени по детету износи: 

-  за целодневни боравак деце, у износу од 5.900,00 динара по детету, 
- за целодневни припремни предшколски програм, у износу од 4.900,00 динара по детету, 
- за четворочасовни припремни предшколски програм, са два оброка, у износу од 2.200,00 динара по 

детету, 
- за полудневни припремни предшколски програм (4 + 2 сата), са три оброка, у износу од 3.500,00 

динара по детету, 
- за полудневни боравак деце у подручним групама, у износу од 1.900,00 динара по детету, 
- за полудневни припремни предшколски програм у подручним групама (4+2 сата) у износу од 650,00, 

динара по детету, 
-  четворочасовни припремни предшколски програм деце, без оброка, бесплатан је за родитеље. 

 
Члан 4. 

Родитељима који имају уписана два детета, цена ће се умањити за 10% по детету. 
За дане одсуства корисник плаћа износ од 50% утврђеног износа из члана 3. ове одлуке. 
У случају проглашења ванредне ситуације или елементарне непогоде, за дане одсуства детета услуга се не 

неплаћује. 
У случају више силе (реконструкција објекта, санација, адаптација и сл.), уколико установа не обезбеди 

адекватан простор за боравак деце у другом објекту, за дане одсуства детета услуга се не наплаћује. 
 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Велико 

градиште од када се и примењује. 
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