
                                                                                                                       

                                                                                                                               ПРИЈЕДЛОГ

  

На основу члана 25. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16.), члана 95. став 1, 2, 3.  и 4. Закона о предшколском васпитању и 

образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 79/15.) и члана 35. Статута 

Града Добој („Службени гласник Града Добој“ број: 1/17), Скупштина Града Добој, на 

сједници одржаној     децембра  2019. године, донијела је: 

 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању економске цијене услуге ЈПУ „Мајке Југовић“ Добој  

за календарску 2020. годину 

 

 

Члан 1. 

 

 Скупштина Града Добој утврђује економску цијену услуга ЈПУ „Мајке Југовић“ 

Добој у висини од 392,00 КМ, за календарску 2020. годину. 

 

Члан 2. 

 

 Економска цијена услуге из члана 1. ове Одлуке одређена је на основу структуре 

програма по времену трајања, аналитичке структуре стварних трошкова услуге и броја 

уписане дјеце. 

 

Члан 3. 

 

 

 О реализацији ове Одлуке стараће се директор ЈПУ „Мајке Југовић“ Добој. 

 

Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Града Добој“. 

 

 

 

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ 

 

 

Број: 01-013-______/19.      ПРЕДСЈЕДНИК 

Добој,            2019. год.             СКУПШТИНЕ ГРАДА  

                                                                                                                       Сања Вулић 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       

 

 

 

Образложење 

 

Правни основ за доношење ове одлуке је на основу члана 25. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 95. став 

1, 2, 3.  и 4. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 79/15.) и члана 35. Статута Града Добој („Службени гласник 

Града Добој“ број: 1/17). 

Чланом 95. став 1., 2., 3. и 4. Закона о предшколском васпитању и образовању 

(,,Службени Гласник РС'', број: 79/15), регулисано је да Оснивач доноси Одлуку о 

економској цијени услуге предшколске установе за календарску годину, у којој мјери и 

проценту ће издвајати средства за област предшколског васпитања и образовања од 

укупног Буџета Оснивача. У утврђеној висини економске цијене услуге за календарску 

2020. годину, из члана 1. ове Одлуке,  садржан је и износ новчаног учешћа родитеља за 

боравак дјетета  у Јавној предшколској установи у висини од 160,00 км. 

Приједлог Одлуке о економској цијени услуге утврђује Управни одбор 

предшколске установе на основу критерија из члана 95. став 3. Закона о предшколском 

васпитању и образовању (,,Службени Гласник РС'', број: 79/15), како је утврђено на 

сједници управног одбора одржаној 06.12.2018., акто број 961/18. 

На основу претходног одлучено је као у диспозитиву Одлуке, те се предлаже 

усвајање исте.  

 

 

Обрађивач:                                                                                                              Предлагач: 

Одјељење за привреду  и                                                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК 

друштвене дјелатнсти 
 

                                                                                                                

 

 

 

 

 


