(„Службени лист града Београда”, број 45/13)
Скупштина града Београда, на седници одржаној 15. октобра 2013. године, на основу члана 9.
став 4. и члана 25. 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
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, које 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 регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи
3. право на регресирање трошкова одмора и рекреације деце из предшколских установа
4. право на регресирање трошкова исхране за децу у продуженом боравку у основним школама за
образовање ученика са сметњама у развоју.
Члан 3.
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 ратног војног инвалида и цивилног инвалида рата I до IV групе, из оружаних акција после
17. августа 1990. године,
- 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,
- дете избеглица и привремено расељених лица, чији родитељи нису у радном односу.
- дете које борави у сигурној кући.
Члан 4.
Право на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи остварује се у зависности од
укупних прихода породице, а на основу регресне скале коју утврђује градоначелник града Београда.
Породици која има дете оболело од одређених болести, приходи из става 1. овог члана се умањују.
Право на додатно умањење трошкова из става 1. овог члана остварује:
- дете самохраног родитеља,
- прво и друго дете у породицама са тројкама, четворкама и дуплим близанцима,
- прво и друго дете уписано у предшколску установу,
- дете оболело од одређених болести,
- дете корисника стамбеног кредита за куповину првог стана,
- дете подстанара.

Члан 5.
Права из члана 3. и 4. 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 или хранитеља.
Члан 6.
Право на регресирање трошкова одмора и рекреације 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, у зависности од материјалног положаја породице, уз обавезно учешће у износу од
50% стварних трошкова одмора и рекреације.
Преостали део појединачног учешћа из става 1. овог члана, утврђује се процентуално у односу на
осталих 50% стварних трошкова одмора и рекреације, у зависности од укупних прихода породице.
Изузетно од става 1. и 2. овог члана, право на регресирање свих трошкова одмора и рекреације има:
- треће и свако наредно дете у породици,
- дете корисника права на новчану социјалну помоћ,
- дете ратног војног инвалида и цивилног инвалида рата I до IV групе, из оружаних акција после
17. августа 1990. године,
- дете са сметњама у развоју,
- дете без родитељског старања.
Право на регресирање трошкова одмора и рекреације остварује се у предшколској установи чије
услуге дете користи.
Члан 7.
Право на регресирање трошкова исхране у продуженом боравку у основној школи за образовање
ученика са сметњама у развоју има дете основношколског узраста, у зависности од укупних прихода
породице.
Право из става 1. овог члана остварује се у основној школи за образовање ученика са сметњама у
развоју коју дете похађа.
Члан 8.
Услови и начин остваривања права из члана 2. ове одлуке ближе се уређују посебним актом који
доноси градоначелник града Београда.
Члан 9.
Права утврђена чланом 3. и 4. ове одлуке остварују се по прописима о општем управном поступку.
Члан 10.
О правима из члана 3. и 4. ове одлуке у првом степену решава организациона јединица Градске
управе града Београда надлежна за послове образовања и дечје заштите, на основу поднетог захтева.
Члан 11.
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По жалби на првостепено решење о праву из члана 3. и 4. ове одлуке решава Градско веће града
Београда.
Члан 12.
Права утврђена чланом 3. и 4. ове одлуке, ако су испуњени сви услови, признају се у трајању од
годину дана од дана подношења захтева.
Члан 13.
Акт из члана 4. и 8. ове одлуке, градоначелник града Београда донеће најкасније до 1. децембра 2013.
године.
Члан 14.
До доношења акта из члана 13. ове одлуке, примењује се Правилник о условима и начину
остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи, одмора и
рекреације („Службени лист града Београда”, бр. 43/09, 5/10, 32/10, 14/11, 51/12 и 65/12).
Члан 15.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о додатним правима у области друштвене
бриге о деци у Београду („Службени лист града Београда”, бр. 22/92, 25/93 и 16/94).
Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а
одредба члана 3. и 6. ове одлуке у делу који се односи на остваривање права за треће и свако наредно
дете у породици и одредба члана 3. ове одлуке у делу који се односи на остваривање права на накнаду
укупних трошкова боравка у предшколској установи за дете са сметњама у развоју за које није
остварено право на дечији додатак и које није уписано у посебну васпитну групу и за дете без
родитељског старања за које није остварено право на дечији додатак, примењиваће се од 1. јануара
2014. године.
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