
         („Сл. лист града Београда“, бр. 2/15 од 21. јануара 2015. године) 

 

 

Скупштина града Београда, на седници одржаној 21. јануара 2015. године, на основу члана 9. став 

4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС“, бр. 16/02,115/05 и 107/09) и 

члана 31. Статута града Београда («Сл. лист града Београда», бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

 

ОДЛУКУ О ПРАВИМА ДЕТЕТА У ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ 

 ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА 
                                     

 

I Oсновне одредбе 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се додатна права, већи обим права од права утврђених законом и повољнији 

услови за њихово остваривање, у области финансијске подршке породици са децом на територији града 

Београда, као и услови и начин остваривања ових права, која обезбеђује град Београд. 

 

Члан 2. 

Права из члана 1. ове одлуке су : 

1. право на накнаду укупних трошкова боравка у предшколској установи 

2. право на накнаду укупних трошкова одмора и рекреације деце из предшколских установа. 

 

Члан 3. 

Права из члана 2. ове одлуке, под условима из ове одлуке, може да оствари дете држављанина Републике 

Србије који има пребивалиште на територији града Београда, дете избеглог лица и лица расељеног са 

Косова и Метохије, који имају боравиште на територији града Београда и дете страног држављанина са 

сталним настањењем на територији града Београда. 

 

Члан 4. 
Корисник права, у смислу ове одлуке, је лице које остварује право на накнаду укупних трошкова боравка 

деце у предшколској установи и одмора и рекреације. 

 

Корисник права је дужан да пријави сваку промену која је, по овој одлуци, од утицаја на остваривање 

права из члана 1. ове одлуке, најкасније у року од 15 дана од дана настале промене. 

 

Корисник права из ове одлуке који оствари право на основу неистинитих или нетачних података, или 

непријављивањем промена које утичу на губитак права, дужан је да накнади штету, у складу са законом. 

 

Члан 5. 

Треће и свако наредно дете у породици у смислу ове одлуке је треће и свако наредно дете у породици 

према редоследу рођења. 

Члан 6. 

Редослед рођења деце у породици, утврђује се према датуму и часу рођења уписаних у матичну књигу 

рођених. 

 

Редослед рођења деце из разведеног брака или ванбрачне заједнице која је престала, утврђује се према 

родитељу са којим дете живи по одлуци надлежног органа. 

 

Редослед рођења деце која су у време развода брака или престанка ванбрачне заједнице била пунолетна 

или за коју је у току поступак утврђивања породично-правног статуса пред надлежним органом, утврђује 

се према родитељу са којим деца живе. 

Чињеница са којим родитељем деца живе, из става. 2. и 3. овог члана, утврђује се према налазу 

надлежног центра за социјални рад. 



                       Члан 7. 

Статус детета корисника права на новчану социјалну помоћ, доказује се решењем о оствареном праву на 

новчану социјалну помоћ. 

 

              Члан 8.  

Статус детета са сметњама у развоју доказује се потврдом изабраног лекара да дете има сметње у развоју. 

 

                                                                                  Члан 9. 

Дете без родитељског старања, у смислу ове одлуке је дете које нема живе родитеље, чији су родитељи 

непознати или нестали и дете чији родитељи из било којих разлога привремено или трајно не извршавају 

своја родитељска права и дужности. 

 

Статус детета без родитељског старања доказује се уверењем надлежног центра за социјални рад. 

 

II Право на накнаду укупних трошкова боравка у предшколској установи 

 

Члан 10. 

Право на накнаду укупних трошкова боравка у предшколској установи остварује: 

- треће и свако наредно дете у породици, 

- дете корисника права на новчану социјалну помоћ, 

- дете са сметњама у развоју за које није остварено право на дечији додатак и које није уписано у 

  посебну васпитну групу, 

- дете без родитељског старања за које није остварено право на дечији додатак. 

 

   Члан 11. 

Право на накнаду укупних трошкова боравка  деце у предшколској установи признаје се у трајању од 

годину дана од дана подношења захтева. 

 

У месецу пре истека рока из става 1. овог члана, корисник права обнавља захтев за накнаду укупних 

трошкова боравка деце у предшколској установи. 

 

  Члан 12. 

Права утврђена чланом 10. ове одлуке остварују се по прописима о општем управном поступку. 

 

                           Члан 13. 

О правима из чл. 10. ове одлуке у првом степену решава организациона јединица Градске управе града 

Београда надлежна за послове из области образовања и дечје заштите, на основу поднетог захтева. 

 

                  Члан 14. 

Захтев за остваривање права утврђених чланом 10. ове одлуке, подноси се Предшколској установи у којој 

дете борави. 

Предшколска установа, организационој јединици Градске управе града Београда надлежној за послове из 

области образовања и дечје заштите доставља поднете захтеве са одговарајућом документацијом на 

решавање. 

    Члан 15. 

По жалби на првостепено решење о правима из чл. 10. ове одлуке решава Градско веће града Београда. 

 

   Члан 16. 

Права из чл. 10. ове одлуке, има дете које користи услуге установе која се налази у Мрежи предшколских 

установа на територији града Београда и остварују се на основу поднетог захтева родитеља, старатеља, 

усвојитеља, хранитеља или установе социјалне заштите у коју је дете смештено. 

 

 



 III Право на накнаду укупних трошкова одмора и рекреације деце из предшколских установа 

 

Члан 17. 

Право на накнаду укупних трошкова одмора и рекреације остварују:  

- треће и свако наредно дете у породици, 

- дете корисника права на новчану социјалну помоћ, 

- дете са сметњама у развоју, 

- дете без родитељског старања. 

 

Право из става 1. овог члана има дете које користи услуге установе која се налази у Мрежи 

предшколских установа на територији града Београда и Мрежи објеката установа за децу у Београду 

(Центра дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда). 

 

Члан 18. 

Право на накнаду укупних трошкова одмора и рекреације остварује се у предшколској установи чије 

услуге дете користи. 

Захтев  за  остваривање  права  на  накнаду укупних трошкова  одмора  и  рекреације,  корисник  права 

подноси предшколској установи, а уз захтев прилаже решење о оствареном праву на накнаду укупних 

трошкова боравка у предшколској установи. 

Члан 19. 

Право  на  накнаду укупних  трошкова  одмора  и  рекреације  дете  може  да  оствари  једанпут  у  току  

радне године. 

Члан 20. 

Обрачун средстава за накнаду укупних трошкова одмора и рекреације деце, предшколска установа 

доставља организационој  јединици  Градске  управе  града  Београда  надлежној  за  послове  из области 

образовања  и  дечје заштите. 

 

IV Прелазне и завршне одредбе 

Члан 21. 

Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе Одлука правима детета у области финансијске подршке 

породици са децом на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 45/13 и 51/14) и 

Правилник о условима и начину остваривања права детета у области финансијске подршке породици са 

децом на територији града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 57/13 и 62/14). 

 

                Члан 22. 

На захтеве за остваривање права на накнаду укупних трошкова боравка у предшколској установи и права 

на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи, поднете до ступања на снагу ове 

одлуке, који нису решени, примењују се одредбе Одлуке правима детета у области финансијске подршке 

породици са децом на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 45/13 и 51/14) и 

Правилника о условима и начину остваривања права детета у области финансијске подршке породици са 

децом на територији града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 57/13 и 62/14), уколико су 

повољније за кориснике услуга.  

Изузетно од става 1. овог члана, на захтеве који су поднети до ступања на снагу ове одлуке, а пре истека 

рока до кога је претходним решењем признато право, примењују се одредбе ове одлуке.  

Правноснажна решења донета на основу става 1. овог члана, важе до истека рока до кога је признато 

право, уколико нису на штету корисника услуга. 

  Члан 23. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”. 


