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На основу члана 13. Правилника о мерилима за утврђивање економске цене 
програма васпитања и образовања у предшколским установама („Службени 
гласник РС“ бр. 87/21 ) и члана  36. и 39.  Статута Предшколске установе «Милица 
Ножица» у Ваљеву, в.д.директора Установе, дана 19.10.2021. године, донела је  
 
 
 

О Д Л У К У  
 

 
Члан 1.  

 
УТВРЂУЈУ  СЕ правила о обрачуну и наплати услуге корисницима у  посебним 
околностима. 
Посебним околностима у смислу ове одлуке сматрају се: виша сила, ратно 
стање, ванредно стање или друге ванредне околности. 
 
 

Члан 2.  
 

У случају прекида остваривања непосредног васпитно-образовног рада, у случају 
посебних околности из члана 1. ове одлуке, за дане одсуства детета, услуга се 
не наплаћује. 
 
 

Члан 3. 
 

У случају епидемије када у циљу заштите здравља и безбедности деце и 
запослених  Завод за јавно здравље или Кризни штаб наложи мере који изискују 
организацију непосредног васпитно-образовног рада у ограниченом капацитету, 
као и мере повлачења детета из колектива (самоизолација) због процене ризика 
од ширења заразе, за дане одсуства детета услуга се не наплаћује. 
 
 

Члан 4.  
 

Уколико се мера односи на  појединца, корисник – законски заступник детета, је 
дужан да  достави доказ- решење надлежног органа о одређивању мере, ради  
ослобађања од плаћања. 
Уколико  се мера односи на  васпитну групу, ослобађање од плаћања врши се на 
основу  извештаја Сарадника за унапређивање превентивне здравствене 
заштите о изолованим групама. 
 



 
 
 

Члан 5. 
 

Изузетно, уколико се корисник- законски заступник детета определи да  дете не 
долази у колектив одређени временски период најкасније до престанка важења 
препоручених мера, које установа спроводи ради спречавања ширења заразе,  
услуга се наплаћује 50%. 
Ослобађање  из става 1. овог члана врши се на основу писаног обавештења 
корисника- законског заступника, које се доставља васпитачу или руководиоцу 
објекта, најкасније 2 дана пре почетка одсуствовања детета. 
У случају  необавештавања или неблаговременог обавештавања о планираном 
одсуствовању детета, услуга се наплаћује сходно уговору. 
 

 
Члан 6. 

 
Ова одлука се примењује почев од обрачуна  накнаде за септембар 2021. године. 
 

 
О  б р а з  л о ж е њ е  

 
Правилником о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и 
образовања у предшколским установама („Службени гласник РС“ бр. 87 од 10. 
09.2021. године(, у делу: „Учешће корисника у економској цени програма у 
посебним околностима“ утврђени су изузеци  у обавези корисника услуга да 
учествује у економској цени  утврђеној за  програм васпитања и образовања и 
предшколској установи. 
Члан 36.  Статута утврђује  обавезе и надлежности  директора Установе.Чланом 
39. став 4. прописано је да  се  права, обавезе и одговорности  које важе за 
директора односе и на вршиоца дужности директора. 
На основу наведеног, донета је одлука као у диспозитиву. 
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