
ПРИЈЕДЛОГ 
 
На основу чл. 39. и 82 Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 
97/16, 36/19 и 61/21) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник – пречишћени текст („Службени гласник 
града Зворник“, број: 5/17), а у складу са чланом 95. став 2. и 4. Закона о предшколском васпитању 
и образовању (Службени гласник Републике Српске“, број 79/15 и 63/20), Скупштина града Зворник 
на 6. редовној сједници одржаној ___________ 2021. године донијела је 

 
ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦИЈЕНЕ ЗА БОРАВАК ДЈЕЦЕ У ЈПВОУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ 
„НАША РАДОСТ“ ЗВОРНИК  

 
I 

Овом одлуком утврђује се економска цијена за боравак дјеце и услуге које пружа ЈПВОУ Дјечији 
вртић “Наша радост“, Зворник у висини од 413,00 КМ. Одлука се доноси на основу приједлога 
Управног одбора. Мјесечна цијена за боравак дјеце у ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“ Зворник, 
коју плаћају родитељи, износи 140,00 КМ. 
 

II 
Економска цијена услуге из тачке I ове одлуке одређена је на основу структуре програма по 
времену трајања, аналитичке структуре стварних трошкова услуге и броја уписане дјеце. 
 

III 
За реализацију ове одлуке задужује се директор ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“ Зворник. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Зворник“, а примјењује се од 1. јануара 2022. године. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Члан 95. став 1.  2. и 5. Закона о предшколском васпитању и образовању, регулисао је да Оснивач 
доноси одлуку о економској цијени услуге предшколске установе, доноси одлуку у којој мјери и 
проценту ће издвајати средства за област предшколског васпитања и образовања од укупног 
Буџета оснивача.  
Приједлог Одлуке о економској цијени услуге утврђује Управни одбор предшколске установе на 
основу критеријума из члана 95. став 3. Закона о предшколском васпитању и образовању. 
 
У погледу утврђивања економске цијене за боравак дјеце у ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“ 
Зворник, дајемо сљедећу анализу:  
 
1.436.460,00 КМ (Буџет града Зворника) : 290 (број дјеце) = 413,00 KM (Економска цијена) 
                              12 (Број мјесеци) 
 
Мјесечна цијена за боравак дјеце у ЈПВОУ Дјечији вртић износи 34% (140 КМ) од укупне економске 
цијене у висини од 413,00 КМ. 
 
Мјесечне накнаде за боравак дјеце у ЈПВОУ Дјечији вртић „Наша радост“ Зворник, ослобођена су 
дјеца која су категоризована, дјеца са посебним потребама у развоју, дјеца без оба родитеља, 
дјеца ратних војних инвалида, као и треће и свако наредно дјете у породици. 
 
 
 
            ОБРАЂИВАЧ                                                                                     ПРЕДЛАГАЧ 
         ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ                                                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
„НАША РАДОСТ“ ЗВОРНИК 


