
 

 

 

Позив родитељима за заједничку тужбу због цене вртића 
 

Скупштина Србије је у марту 2010. године усвојила измене закона о предшколском 

васпитању. Једна од измена односила се и на финасирање деце у предшколским 

установама. По новом решењу, родитељ или старатељ детета које је уписано у вртић 

чији је оснивач град или локална самоуправа покривају само 20% економске цене по 

детету. 

 

У пракси је било обрнуто: родитељи су плаћали максимално 72%, а град остатак. 

Уместо да плаћају 5.540, родитељи су плаћали максимално 9.705,5 динара месечно. 

 

Локални органи власти и градске управе биле су дужне да до марта 2012. године донесу 

Правилник о мерилима и критеријумима за утврђивање економске цене (члан 60). Тај 

правилник није донесен све до краја 2014. године. Уместо тога, економска цена у 

износу од 13.322 динара је одређена произвољно, а родитељи у Београду су плаћали 

максимално 72% од те цене. 

 

Родитељи који су плаћали између 22,3-72,8% од произвољно утврђене цене у периоду 

између 3. априла 2010-31. децембра 2014. године оштећени су за велики новац. 

Позивамо стога све родитеље да нам се придруже у тужби коју желимо да подигнемо 

против града Београда и затражимо новац назад. 

 

Покрет “Доста је било- Саша Радуловић” се обратио Заштитнику грађана са молбом за 

помоћ. У својој одлуци од 27. фебруара 2015. године, Заштитник је препоручио седам 

мера којима се захтева отклањање ових пропуста у раду градске управе. (Препоруке 

Заштитника можете прочитати овде.) Пошто градске управе Београда и Крагујевца 

након 60 дана нису реаговале на препоруке Заштитника грађана, Удружење “Доста је 

било” одлучило је да пружи правну подршку родитељима који желе да туже градове 

Београд, Крагујевац, Смедерево... и затраже назад преплаћени новац из периода 3. 

април 2010-31. децембар 2014. године. Пошто градске власти нису реаговалe на 

препоруке, очигледно је да не желе добровољно да врате незаконито узет новац 

родитељима, већ чекају да наступи застарелост потраживања.  

 

Молимо све родитеље из Београдa, Крагујевца и осталих градoва, који су у назначеном 

периоду плаћали обдаништима више него што су морали и који желе да поднесу тужбу 

за повраћај новца, да удружењу ”Доста је било-Саша Радуловић” доставе следећа 

документа: 

• Фотокопију извода из матичне књиге за дете 

• Листинг-картице на којима су евидентиране све ваше уплате у предшколској 

установи од прве до последње. Овај листинг се добија на основу писмене 

молбе која се предаје обрачунској служби предшколске установе. (На овом 

линку се налази формулар захтева који треба да поднесте рачуноводству 

обданишта у које је ваше дете ишло). Уколико предшколска установа одбије 

да достави тражене листинге, потребно је да доставите копије месечних 

уплатница. 



 

• Фотокопија свих уговора које сте закључили са предшколском установом 

 

Молимо вас да документе доставите на адресу ”Доста је било”, Бранкова 21, 11000 

Београд или путем ел. поште на office@dostajebilo.rs до 15. септембра 2015. год. 

 

Ако су деца заиста приоритет друштва, а морала би да буду, онда друштво треба да 

створи услове да сви људи који желе да имају децу, могу себи то и да “приуште”. 

Покрет ”Доста је било- Саша Радуловић” сматра да држава из буџета треба да плаћа све 

трошкове боравка деце у обдаништима за све грађане Србије, као и да изједначи 

приватни сектор са државним и омогући и приватним обдаништима да по истој цени 

чувају децу. Покрет такође сматра да држава треба да сноси и све трошкове у основним 

и средњим школама, укључујући и књиге, свеске и прибор који је деци потребан, 

превоз до и од школе, топли оброк, као и спортске и културне активности за сву децу. 

Ово је посебно битно у руралним срединама.  

 

А деца бољестојећих родитеља? И за њих такође, без разлике и без одвајања социјално 

угрожене деце. Исто за све. Да ли је то праведно? Јеста. Јер са друге стране, држава 

треба да има синтетички, прогресиван порески систем по коме они који имају мало и 

плаћају мало, а они који имају више, плаћају више. 

 

Деца нису крива за економску снагу својих родитеља. Будућност деце не треба да 

зависи од економске снаге њихових родитеља. Сва деца заслуижују једнаку шансу. 
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