
 
 На основу чланова 1. и 12. Правилника о мерилима за утврђивање економске цене програма 
васпитања и образовања у предшколским установама ("Сл. гласник РС", бр. 146/2014), и члана 82. 
Статута општине Велико Градиште, Општинско веће општине Велико Градиште на седници 
одржаној 14.12.2018. године доноси: 
 
 

ОДЛУКУ  
о 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 Предшколској 
установи „Мајски цвет“ Велико Градиште, чији је оснивач општина Велико Градиште.  
 

Члан 2 
 

Утврђује се економска цена програма васпитања и образовања у Предшколској установи 
„Мајски цвет“ Велико Градиште и то:  

 
- за целодневни боравак деце, у износу од 19.846,00 динара по детету  
- за целодневни припремни предшколски програм, у износу од 16.538,33 динара по детету, 
- за полудневни боравак деце у сеоским групама,  у износу од 3.485,00 динара, 
- за полудневни припремни предшколски програм у сеоским групама (4+2 сата), у износу од 

1.162,00 динара, 
- четворосатни припремни предшколски програм деце у сеоским васпитним групама је 

бесплатан за родитеље. 
 

Дневна економска цена 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 полудневни боравак деце у сеоским групама,  у износу од 1.900,00 динара, 
- за полудневни припремни предшколски програм у сеоским групама(4+2 сата), у износу од 

650,00 динара, 
- четворосатни припремни предшколски програм деце у сеоским васпитним групама је 

бесплатан 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% од утврђеног износа из члана 3. овеодлуке.  
У случају проглашења ванредне ситуације или елементарне непогоде за дане одсуства детета 

услуга се не наплаћује.  
У случају више силе (реконструкције, санације, адаптације објекат и др.) уколико установа не 

обезбеди адекватан боравак детета у другом објекту за дане одсуства детета услуга се не наплаћује. 
 

Члан 5 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. гласнику општине Велико 
Градиште“, а примењиваће се од 1. јануара 2019. године. 

 
Број: 66-15/2018-01-4 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

         
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

         Драган Милић,с.р. 

 


