
 
 ЈМБГ___________________________________  

                                                                                                                               (подносиоца захтева)  

 

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ EUROKIDS” 

(улица)    Димитрија Маринковића 22 а 

Из  Београда  (ПТТ број) 11000  (општина) Вождовац 

 
 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ 

БЕОГРАД 

Краљице Марије 1/III  

 

У складу са одредбама Одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи 

чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији града Београда  („Сл. лист града 

Београда“, број 89/20 и 37/21) подносим:  

 

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 

НА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ (ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА 

УСТАНОВА) НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА  

                                                              

за дете (децу) _______________________________________________________________________-  

(име и презиме) 

 

Подаци о подносиоцу захтева:  

Име _____________________________  

Презиме __________________________________________  

(улица) ___________________________________________ (број) ______________  

из _________________ (ПТТ број) ______________ (општина) _____________ (тел.) _______________  

 

Подаци о деци која бораве и која ће боравити у приватној предшколској установи:     Врста услугe:  

                                                                                                                                                            (јасле, вртић,  

                                                                                                                                                         припрема за школу)  

ЈМБГ детета ______________________Име и презиме детета_________________________ ________________  

ЈМБГ детета ______________________Име и презиме детета_________________________ ________________  

ЈМБГ детета ______________________Име и презиме детета_________________________ ________________  

 

Сагласан/сагласна сам да се нарочито осетљиви подаци, у складу са Законом о заштити података о личности, 

даље обрађују искључиво у сврху остваривања права на накнаду укупних трошкова боравка у предшколској 

установи.  

Под потпуном одговорношћу изјављујем да су наведени подаци тачни.  

Обавезујем се да ћу сваку промену која је од утицаја на коришћење права пријавити најкасније у року од  15 дана 

од дана настале промене.  

 

Сагласан/сагласна сам да уколико остварим право на основу неистинитих или нетачних података, или 

непријављивањем промена које утичу на губитак права, дужан сам да накнадим штету, у складу са 

законом и губим право на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је 

оснивач друго правно или физичко лице на територији града Београда. 

 

Напомена: 

_________________________________________________________________________ 

 

Београд,________________ 

                 (уписати датум) 

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

 

________________________ 



НАПОМЕНА: 

 

Родитељ, односно други законски заступник, који оствари право на накнаду дела трошкова 

боравка деце у приватној предшколској установи, у току радне године може променити приватну 

предшколску установу у којој дете борави уз подношење новог Захтева за остваривање права на 

накнаду дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи, писане  Изјаве да дете 

не борави у приватној предшколској установи  у којој је до тада остваривао право на накнаду 

дела трошкова боравка деце и уговора са другом приватном предшколском установом.  

 

Приватне предшколске установе за које се утврди да су у месечним извештајима о присутности 

детета из члана 6. став 5. Одлуке о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској 

установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на територији града Београда („Сл. лист 

града Београда“, број 89/20 и 37/21) приказивали неистините или нетачне податке, губе право да се 

нађу на списку верификованих приватних предшколских установа у којима родитељи могу да 

остваре право на накнаду дела трошкова боравка деце. 

 

 Родитељ, односно други законски заступник  може да оствари  право на накнаду дела трошкова 

боравка деце у другој приватној предшколској установи подношењем новог Захтева за 

остваривање права на месечну накнаду дела трошкова боравка деце у приватној предшколској 

установи, писане  Изјаве да дете више не борави у приватној предшколској установи  из члана 6. 

став 5. Одлуке и уговора са другом приватном предшколском установом, почев од првог дана 

наредног месеца од дана подношења захтева.  

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Уз уредно попуњен захтев за остваривање права на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској 

установи чији је оснивач друго правно или физичко лице (приватна предшколска установа) странка 

прилаже: 

- фотокопију уговора са приватном предшколском установом са свим саставним деловима уговора  

- потврду једне од 17 предшколских установа чији је оснивач Град Београд према месту пребивалишта 

детета држављанина Републике Србије на територији града Београда, сталног настањења детета страног 

држављанина са сталним настањењем на територији града Београда, односно боравишта детета избеглог 

лица или интерно расељеног лица које има боравиште на територији града Београда, да дете није 

уписано због недовољних капацитета (са датумом издавања не дужим од месец дана пре подношења 

захтева) 
 

Сагласан/сагласна сам да запослени прибаве по службеној дужности:  

- податке из Матичне књиге рођених за дете;  

- податак о старатељству или хранитељству (за дете без родитељског старања) *;  

- податак да је подносилац захтева држављанин Републике Србије;  

- податке о пребивалишту за све чланове породице на територији града Београда за држављане Републике Србије 

(или сталног настањења на територији града Београда за страног држављанина или боравишта на територији 

града Београда за избегла и расељена лица);  

 

Прилог означен са * прибавља се само у случају доказивања тог статуса.  

(заокружити један од понуђених одговора) 

ДА                                                               НЕ 

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

                                                                                                                                                             __________________________ 


