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ПРЕДМЕТ: Приједлог за субвенцију трошкова вртића за  
  родитеље дјеце која користе услуге приватне предшколске установе 

 

 

Поштовани,  
 

 Обраћамо Вам се са приједлогом за одобравање субвенције трошкова вртића за 
родитеље дјеце који користе услуге приватне предшколске установе „Мики и Мини“ у 
Приједору.  
 

Наиме, као родитељи дјеце Града Приједора, која су усљед недостатка смјештајних 
капацитета у ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор, у потреби смо користити услуге приватне 
предшколске установе „Мики и Мини“. Ријеч је око 200 дјеце смјештених у три 
организационе јединице: “Мики и Мини“ у насељу Урије, „Хули“ у насељу Центар -  у 
близини Хотела „Приједор“ и „Звончица“ у близини Дома здравља Приједор. Приватна 
предшколска установа дјелује већ седам година у нашем граду и већини родитеља је била 
спас при збрињавању дјеце у периоду радне одсутности и потреби наше дјеце да се укључе 
у предшколски васпитно-образовни систем. Претходних година, по нужди и једином 
избору, изналазили смо начине да уредно извршавамо наше уговорне обавезе-плаћамо 
услугу власнику вртића, с тим да је и давалац услуга достављао нама родитељима доказе о 
испуњености услова за рад установе.  

Једнако толико година постојала је вербализована освјештеност власти да 
равноправно вреднује свако дијете овог града, односно да подстакне укучивање дјеце у 
предшколски васпитно образовни систем, што је у Стрaтeгиjи интeгрисaнoг рaзвoja 2014 – 

2024. гoдинe Града Приједора, у диjeлу дoкумeнтa Прeглeд стaњa и крeтaњa у oблaсти 
друштвeнoг рaзвoja пoд стaвкoм oбрaзoвaњe, кoнстaтoвaнo: Стeпeн oбухвaтa дjeцe у 
прeдшкoлским устaнoвaмa приличнo je низaк, а у тaбeли дaт je прикaз SWOT aнaлизe грaдa 
Приjeдoрa гдје је у кaтeгориjи слaбoсти кoнстaтoвaн нeдoвoљaн oбухвaт дjeцe 
прeдшкoлскoг узрaстa прeдшкoлским вaспитaњeм и образовањем. Разлог томе може 
бити само у двије чињенице: недовољан капацитет јавних предшколских васпитно-



образовних установа и висока цијена приватних васпитно образовних установа. Треба 
поменути и чињеницу да знатан процент грађана/родитеља овог града није у могућности 
ни под субвенционисаним условима плаћати трошкове вртића за своје дијете. Ваља знати 
да чак петочлана породица (два родитеља и троје дјеце) од којих само један од родитеља 
ради и то за минималну плату (590КМ), нема право на дјечији додатак, које је као право 
дефинисано Законом о дјечијој заштити, а које се остварује посредством Јавног фонда за 
дјечију заштиту. Значајан број породица управо из „дјечијег додатка“ остварује своје 
базичне егзистенцијалне потребе. Произилази да дјеца из оваквих породица остају 
невидљива, безначајна те тим ускраћена или лимитирана у кориштењу и приступу свим 
другим базичним људским/дјечијим правима и услугама који им припадају.  

Као родитељи те тим и наша дјеца, суочили смо се са поновном друштвеном и 
економском кризом па и у неколико наврата повећањем трошкова цијене приватног 
вртића, за што наш апел према Граду вриједи чути као вапај очајника за финансијску помоћ. 
Као грађани који живе, раде и уредно сервисирају све своје комуналне и пореске обавезе, 
заслужујемо имати равноправан статус при приступу услугама овога града, а нарочито наша 
дјеца. Зашто ових 200 дјеце те потенцијално још дупло толико (колико је на листи чекања 
или није примљено на конкурсу у јавни вртић или оних који нису из финансијских разлога 
ни конкурисали), нема равноправни статус при пoдстицaњу физичкoг, интeлeктуaлнoг, 
сoциoeмoциoнaлнoг рaзвoja, рaзвoja гoвoрa и кoмуникaциje, крeaтивнoсти и 
ствaрaлaштвa дjeцe, учeњe зaснoвaнo нa искуству и интeрeсoвaњимa, стицaњe нoвих 
искустaвa и прoширивaњe знaњa o сeби, другим људимa и свиjeту пoтрeбних зa дaљe 
oбрaзoвaњe и вaспитaњe и укључивaњe дjeцe у друштвeну зajeдницу, како то Закон о 
предшколском васпитању и образовању нормира у члану 4? Члaн 6. истoг Зaкoнa нoрмирa: 
Прeдшкoлским вaспитaњeм и oбрaзoвaњeм oбeзбjeђуjу сe: 1) oствaривaњe прaвa дjeцe зa 
рaвнoпрaвну пoдршку у рaзвojу и учeњу свaкoг прeдшкoлскoг дjeтeтa у прeдшкoлским 
устaнoвaмa…. Нaдaљe, члaн 7. истoг Зaкoнa нoрмирa: Прeдшкoлским вaспитaњeм и 
oбрaзoвaњeм oбeзбjeђуje сe: 1) jeднaкa дoступнoст вaспитaњa и oбрaзoвaњa свaкoм 
прeдшкoлскoм дjeтeту бeз дискриминaциje и издвajaњa дjeцe пo билo кojeм oснoву, у 
склaду сa зaкoнoм …. 

 У циљу да остваримо равноравни статус нас и наше дјеце при кориштењу васпитно-

образовних услуга овог града, овим путем Вам се обраћамо са приједлогом да у оквиру 
надлежности, права и обавеза јединице локалне самоуправе прописаних одредбама члана 
25. став (1) тачка 1) Закона о локалној самоуправи и чланова  22. став 2) и 26. став 1) Статута 
Града Приједора у вези са чланом 95. став (1) Закона о предшколском образовању и 
васпитању,  уважите потребу да се у Буџету града Приједора за 2022. годину обезбједе и 

средстава за суфинасирање новчаног учешћа родитеља у трошковима боравка дјеце у 
приватним предшколским установама на територији града Приједора, у проценту у којем 
то право остварују родитељи дјеце у јавној установи,.  
 

Наиме, годинама уназад Скупштина града  у име  Града Приједора као оснивача јавне 
предшколске установе позивајући се  на одредбе горе наведеног члана Закона о 



предшколском образовању и васпитању доноси Одлуку о издвајању средстава из буџета 
Града Приједора за област предшколског васпитања и образовања и  Одлуку о економској 
цијени услуге за боравак дјетета у јавној предшколској установи ЈУ Дјечији вртић „Радост“ 
у Приједору као и проценат учешћа родитеља и оснивача у истој. 
Одлукама из  2021. и 2022. године утврђена је економска цијена услуге у износу 450,30КМ 
на мјесечном нивоу, те да град Приједор у финансирању учествује са 300КМ, односно 
66,69% а корисници услуга са 150,00КМ односно 33,31% утврђене цијене. 
 

 Одлуком о издвајању средстава из буџета Града Приједора за област предшколског 
васпитања и образовања у 2022. години утврђен је износ од 2.244,000 КМ  што је знатно 
више него износ за  2021. години који је износио 2.106,210КМ .  
 

Из напријед наведеног је видљиво да се  ова средства  годинама уназад ( а исто је 
предвиђено у Буџету за 2022. годину ) у цјелости усмјеравају искључиво  у финансирање 
буџетске организације ЈУ Дјечији вртић „Радост“ у Приједор и потрошачке јединице-

дјелатност јавне установе, не обухватајући цјелокупно  предшколско образовање  као 
дјелатност од општег интереса   које се  не обавља   искључиво у јавној установи.  
 

У финансирању дјелатности предшколског образовања и васпитања у приватној 
предшколској установи „Мики и Мини“, односно у економској цијени услуге, родитељи су 
од њеног оснивања (више од 8 година) константно учествовали у пуној цијени без 
суфинансирања, а тренутно учествују са износом од 240,00КМ за једно дијете, уз најаву 
повећања цијене на 280КМ за једно дијете  од мјесеца маја 2022. године, односно износом 
од 410КМ за 2 дјеце, уз најаву повећања цијене на 480КМ за двоје дјеце од мјесеца маја 
2022.године, с вјероватноћом раста цијене и у будућности.  
 

Узимајући у обзир наведене законске  и статутарне одредбе којима се дефинишу 
надлежности јединице локалне самоуправе када је ријеч о задовољењу потреба грађана у 
области предшколског образовања и васпитања као и одредбу члана 102. став (1) тачка 5) 

Устава Републике Српске која дефинише да се општина путем својих органа стара о 
потребама грађана у области образовања (у шта свакако спада и предшколско 
образовање), неспорно произилази да се обезбјеђивање услова за обављање  дјелатности 
предшколског образовања и васпитања од стране јединице локалне самоуправе не може 
остваривати искључиво путем финансирања дјелатности јавне предшколске установе, јер 
се ради о дјелатности од општег интереса која се не реализује само у јавној установи.  
 

 Члан 22. став 2) Статута града Приједора јасно прописује “у области предшколског 
васпитања и образовања, Град оснива предшколске установе, учествује у финансирању 
предшколског васпитања и образовања и обавља друге послове, у складу са законом и 
овим Статутом“. Такође, чланом 26. став 1 тачка 1. Статута је прописано да Град у оквиру 
друштвене бриге о дјеци и омладини обезбјеђује услове за боравак дјеце у предшколским 
установама“...  
 



 Чињеница је да на територији града Приједора егзистира јавна предшколска установа (са 
три организационе јединице) коју похађа око 450 дјеце предшколског узраста и иста нема 
капацитете који могу задовољити  потребе грађана у погледу остваривања права на 
предшколско васпитање и образовање дјеце, па стога преко 200 дјеце тренутно похађа 
једину приватну предшколску установу на територији Града. Чињеница јесте и да родитељи 
ове дјеце већ годинама конкуришу на упис своје дјеце у јавну предшколсу установу, но 
безуспјешно.   
Узимајући у обзир све напријед наведене чињенице, сматрамо неопходним да се у оквиру 
ребаланса буџета за 2022. годину, уврсти нова буџетска ставка (код, позиција)  за 
суфинансирање трошкова вртића за родитеље дјеце која користе услуге приватне 
предшколске установе,  у проценту у којем то право остварују родитељи дјеце у јавној 
установи, јер су управо то средства којим би Град Приједор у области предшколског 
васпитања и образовања испунио своје обавезе у погледу друштвене бриге о дјеци и 
омладини омогућавајући једнаке услове за боравак дјеце у предшколским установама на 
територији Града.  
 

На овај начин би Град Приједор, када је ријеч о обезбјеђењу услова за остваривање 
дјелатности предшколског образовања и васпитања, у пуном капацитету испунио своје 
дужности прописане у наведеним уставним, законским и статутарним одредбама.   
 

Стога, молимо да, у складу са Пословником о раду Скупштине и Вашим ингеренцијама, 
преметни приједлог уврстите у приједлог Дневног реда за већ предстојећу Скупштину Града 
која ће се одржати у априлу мјесецу 2022. године.  
 

С вјером и повјерeњем да ћете предметни приједлог прихватити и по истом што прије 
реаговати у погледу његове реализације,  
 

С поштовањем, 
 

У Приједору,  
Дана, 15.04. 2022. године 

 

Савјет родитеља предшколске установе  
„Мики и Мини“ Приједор 

__________________________ 

ПРИЛОГ:  

1. Одлука о именовању Савјета родитеља Предшколске установе „Мики и Мини“ број 
09/22 од 11.04.2022. године 

2. Списак родитеља ПУ „Мики и Мини“  


