Поштовани родитељи,
Овим путем Вас обавештавамо о поступку остваривања права на месечну накнаду дела
трошкова боравка деце у предшколској установи (у даљем тексту СУБВЕНЦИЈА).
1) Потребно је доставити:
-ОЧИТАНУ ЛИЧНУ КАРТУ (У 3 ПРИМЕРКА) РОДИТЕЉА КОЈИ ЋЕ БИТИ НОСИЛАЦ
ЗАХТЕВА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
- ПОТВРДУ предшколске установе чији је оснивач Град Београд да дете није уписано
због недовољних капацитета (тзв. „ОДБИЈЕНИЦА“ из државног вртића); Обавезно је да
су државна Предшколска установа, где се узима одбијеница и пребивалиште родитеља
и детета у истој градској Општини. Такође од момента када родитељ узме одбијеницу,
постоји рок од месец дана да је активира ( тј да се предају сва документа потребна за
остваривање права на субвенцију).
- ФОТОКОПИЈУ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ЗА ДЕТЕ
- ФОТОКОПИЈУ ДРЖАВЉАНСТВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА
2) Установа ће за Вас попунити ЗАХТЕВ за остваривање права на накнаду укупних
трошкова боравка у предшколској установи који ће потписати родитељ који је наведен
на одбијеници;
3) Установа предаје захтеве за сву децу уписану у ПУ Зашто Зато у Градски секретаријат за
образовање и дечију заштиту (у даљем тексту Секретаријат), након чега добијамо
Решење и списак деце која ће користити субвенцију.
4) Установа ће за Вас прикупљати и попуњавати потребну документацију до 10. у
текућем месецу и предавати је у Секретаријат;
5) Документација се предаје од 1. у месецу за претходни месец (то значи да ћемо тек од 1.
октобра предавати захтеве за септембар);
6) У овом тренутку биће потребно да доставите и ФОТОКОПИЈУ КАРТИЦЕ ТЕКУЋЕГ
РАЧУНА (2 примерка) ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПЛАЋАЊЕ
УГОВОРА СА БАНКОМ јер се и то доставља Секретаријату;

ИЛИ ФОТОКОПИЈУ

7) Напомињемо да смо у обавези да Секретаријату достављамо и потврду о присуству
деце у ПУ током месеца, а да за дане када дете није долазило у вртић Град Београд
исплаћује 50% предвиђеног износа субвенције, што значи да ако дете није редовно
долазило не очекујете пун износ субвенције!
8) Субвенција ће се исплаћивати из буџета Града Београда и то на ЛИЧНИ РАЧУН
РОДИТЕЉА према Решењу које родитељ буде добио.

Унапред Вам се захваљујемо на сарадњи јер ћемо тиме успешно омогућити да искористите
своје право на субвенцију, а стојимо Вам на располагању за сва питања која евентуално будете
имали.
С поштовањем,
Зорана Петровић
ПУ Зашто Зато

