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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II- 04-06-3/2017-1
Панчево, 17.03.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 9. став 4. Закона о
финансијској подршци породици са децом
( “Службени гласник РС” број 16/02, 115/05 и 107/09),
чланова 32. и 66. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС “ број 129/07, 83/14- др. закон
и 101/16- др. закон) и чланова 39. и 98. став 1.Статута
града Панчева (“Службени лист града Панчева” број
25/15-пречишћен текст и 12/16 ), Скупштина града
Панчева, на седници одржаној дана 17.03.2017.
године, донела је

ОДЛУКУ О ПРАВУ НА НАКНАДУ ДЕЛА
ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПАНЧЕВА ЗА РАДНУ 2017/18. ГОДИНУ
Члан 1.

Овом одлуком утврђује се право на накнаду
дела трошкова, услови и начин остваривања овог
права за боравак деце у предшколској установи чији је
оснивач друго правно или физичко лице, у складу са
законом, на територији града Панчева (у даљем тексту:
приватна предшколска установа) и која поседује
решење о верификацији издато од стране надлежног
министарства, а са којом ће град Панчево потписати
меморандум о сарадњи.
Члан 2.

Средства за остваривање права из члана 1. ове
одлуке обезбеђују се у буџету града Панчева за
тридесеторо деце са коначних листа чекања, по
завршеном упису у Предшколску установу``Дечја
радост``Панчево или у једну од основних школа које
обављају делатност предшколског васпитања и
образовања на територији града Панчева, у радној
2017/18 години.
Члан 3.

Право из члана 1. ове одлуке, може да оствари
родитељ, старатељ, усвојитељ или хранитељ у радној
2017/18 години, под условом :
- да је држављанин Републике Србије који
има пребивалиште на територији града Панчева,
страни држављанин са боравиштем на територији
града Панчева или избегло, односно интерно расељено
лице са боравиштем на територији града Панчева
- да је поднео захтев за упис детета у

17. Март 2017. године

Предшколску установу``Дечја радост``Панчево или у
једну од основних школа које обављају делатност
предшколског васпитања и образовања на територији
града Панчева, али да због недовољног капацитета
дете није могло да се упише
- да приватна предшколска установа према
расположивим капацитетима може уписати дете.
Право из члана 1. ове одлуке оствариће
највише тридесеторо деце са коначних листа чекања
из члана 2. ове одлуке, према броју и датуму
подношења захтева у писарници Услужног центра
Градске управе града Панчева.
Члан 4.

Захтев за остваривање права утврђеног
чланом 1. ове одлуке подноси се у писарници
Услужног центра Градске управе града Панчева, на
јединственом обрасцу који се преузима на званичној
интернет презентацији града Панчева www.pancevo.rs
или у Услужном центру Градске управе града Панчева.
Уз захтев, лице из члана 3. ове одлуке
прилаже:
- потврду Предшколске установе``Дечја
радост``Панчево или једне од основних школа које
обављају делатност предшколског васпитања и
образовања на територији града Панчева, да је дете на
листи чекања и да није уписано због недовољних
капацитета ове установе
- потврду приватне предшколске установе да
се дете може уписати у ову установу према њеним
расположивим капацитетима
- фотокопију личне карте (извод из читача)
или фотокопију пасоша са доказом о боравишту за
страног држављанина или избегличке легитимације,
односно легитимације расељеног лица са потврдом
боравишта
- извод из матичне књиге рођених за дете
- решење надлежног центра за социјални рад
о статусу старатеља, усвојитеља или хранитеља.
Члан 5.

Поступак остваривања права спроводи се по
прописима о општем управном поступку.
Право из члан 1. ове одлуке у форми потврде,
утврђује Секретаријат за јавне службе и социјална
питања Градске управе града Панчева и признаје се од
1. септембра 2017. године, односно од дана почетка
коришћења услуга до 31. августа 2018. године.
Члан 6.

Приватна предшколска установа је дужна да
Секретаријату за јавне службе и социјална питања
достави уговор закључен са лицем из члана 3. ове
одлуке, поводом уписа детета у установу, након
издавања потврде из члана 5. ове одлуке.
Месечни износ који се признаје као основ за
обрачун дела трошкова боравка деце у приватној
предшколској установи може да буде највише до
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месечне економске цене по детету која је утврђена
Решењем о утврђивању цена услуга у установама које
обављају делатност предшколског васпитања и
образовања Скупштине града Панчева од 29.11.2016.
године, према врстама услуга, а највише 28.265
динара месечно по детету.
Месечни износ накнаде дела трошкова
боравка деце у приватној предшколској установи који
се плаћа подносиоцу захтева износи 80% економске
цене из става 2. овог члана, према врстама услуга, а
највише 22.615 динара месечно по детету.
Обавезно учешће подносиоца захтева износи
20% економске цене која је утврђена Решењем о
утврђивању цена услуга у установама које обављају
делатност предшколског васпитања и образовања
Скупштине града Панчева од 29.11.2016. године,
према врстама услуга, односно највише 5.650 динара.
Дневни износ боравка детета утврђује се
дељењем месечног износа који се признаје као основ
за обрачун дела трошкова боравка деце, са 21 радним
даном у месецу. Уколико је уговорена цена боравка
деце у приватној предшколској установи нижа од
економске цене из става 2. овог члана, дневни износ се
утврђује дељењем уговорене месечне цене приватне
предшколске установе са 21 радним даном у месецу.
За дане одсуства детета, признаје се 50% од
дневног износа.
Приликом обрачуна накнаде дела трошкова
боравка деце у приватној предшколској установи,
узима се укупан износ за накнаду дела трошкова
боравка деце у приватној предшколској установи, који
се утврђује сабирањем следећих износа:
- износ за дане присуства детета (добија се
множењем дневног износа са бројем дана присуства
детета у приватној предшколској установи) и
- износ за дане одсуства детета (добија се
множењем половине дневног износа са бројем дана
одсуства детета у приватној предшколској установи).
Од тако добијеног износа за накнаду дела
трошкова боравка деце у приватној предшколској
установи одузима се учешће подносиоца захтева.
Уплата накнаде дела трошкова боравка деце у
приватној предшколској установи, врши се из
средстава буџета града Панчева, на основу потврде из
члана 5. ове одлуке и месечног извештаја о
присутности детета приватне предшколске установе
заједно са обрачуном, који приватна предшколска
установа доставља Секретаријату за јавне службе и
социјална питања до 5. у месецу за претходни месец.
Секретаријат за јавне службе и социјална
питања, по добијању месечног извештаја и обрачуна
из претходног става овог члана, врши уплату накнаде
на наменски текући рачун који отвара град Панчево, за
лица из члана 3. ове одлуке за ову намену.
Члан 7.

Лице из члана 3. ове одлуке које је остварило
право из члана 1. ове одлуке, дужно је да пријави сваку
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промену која је од утицаја на остваривање права
најкасније у року од осам дана од дана настале
промене, а уколико то не учини или је пак остварило
право из члана 1. ове одлуке, на основу неистинитих
или нетачних података, дужно је да накнади штету
граду Панчеву, у складу са законом.
Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу града Панчева”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:II04-06-33/2017-1
Панчево, 17.03.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

На основу члана 138. став 2. Закона о спорту
(«Службени гласник РС» број 10/16) и чланова 39. и
98. став 1. Статута града Панчева (``Службени лист
града Панчева`` број 25/15-пречишћен текст и 12/16),
Скупштина града Панчева на седници одржаној дана
17.03.2017. године донела је

ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА
ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ
ФИНАНСИРАЊА ПОТРЕБА У ОБЛАСТИ
СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПАНЧЕВА
Члан 1.

Одлука о условима и начину финансирања
потреба у области спорта на територији града Пaнчева
(``Службени лист града Панчева`` број 34/12 )
престаје да важи даном ступања на снагу Правилника
о ближим условима, начину и поступку финансирања
потреба у области спорта на територији града Панчева
(``Службени лист града Панчева`` број 1/17 ), oдносно
28.02.2017. године.
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном листу града Панчева».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: II-04-06-3/2017-1
Панчево, 17.03.2017.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

