ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВРТИЋ ЗВОНЧИЦА"
Живка | Петровића 44
11080 ЗЕМУН
Тел. 2191-105; 064/2190-152
e-mail: tataimama@open.telekom.rs
www.vrticzvoncica.com
Datum______________ 2021. год.

УГОВОР О ДНЕВНОМ БОРАВКУ ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
„ВРТИЋ ЗВОНЧИЦА"
Уговорне стране:
1. Предшколска установа „Вртић Звончица" (у даљем тексту Вртић)
2. _______________________________________________________________________________
(у даљем тексту Родитељ)
Уговорне стране су се споразумеле у следећем:
Члан 1
Вртић прима дете ___________________________________ рођено ___________________ године
на целодневни боравак од ________________________(радно време Вртића је од 07,00 до 17,30).
Члан 2.
Вртић се обавезује да стручно и квалитетно обавља своје услуге током боравка детета у Вртићу и то:
• Васпитно образовни рад са дететом
• Превентивно здравствена заштита детета
• Правилна нега и исхрана детета
Вртић се обавезује да родитеља упозна са правима и обавезама који су од значаја за коришћење услуга,
приликом уписа детета и путем огласне табле Вртића, Вртић се обавезује да са децом раде квалификована и
стручна лица.
Члан 3
Родитељ се обавезује да поштује План рада и правила понашања Вртића као и распоред дневних активности у
Вртићу. Родитељ се обавезује да дете лично доводи и одводи према утврђеном радном времену Вртића или да,
изузетно, да писану сагласност другом лицу које ће дете преузимати и о томе благовремено обавести Вртић. Да
се без потребе не задржава у просторијама Вртића или дворишту. Да дете доводи у објекат без драгоцености или
других вредних ствари јер Вртић не може одговарати за губитак или нестанак тих ствари, Да дете доводи у Вртић
без накита или других предмета који могу утицати на сигурност, безбедност и здравље, како његовог детета тако
и остале деце у Вртићу, Да Вртић без одлагања обавести о свим евентуалним променама боравка детета,
адресе, контакт телефона ради што боље сарадње Родитеља и Вртића.

Члан 4.
Родитель се обавезује да Вртићу месечно плаћа износ од 28.000,00 динара (двадесетосамхиљада динара).
Родитељ се обавезује да горњи износ уплати најкасније до 10. у месецу за текући месец.
Члан 5.
Вртић ради дванаест месеци годишње, од понедељка до петка а нерадни дани су субота и недеља. Вртић не ради
ни дане државног празника.
Члан 6.
У горњи износ нису урачунати трошкови додатних активности као што су посете позоришта, излети, летовања и
зимовања, радне свеске и листићи и друго.
Члан 7.
Уколико Родитељ не преузме дете у времену које је предвиђено радним временом Вртића у обавези је да
васпитачу уплати износ од 350,00 динара за сваки започети сат.
Члан 8.
У периоду годишњих одмора (Јун, Јул, Август) родитель плаћа 50% од цене вртића за дане за које се дете налази
на годишњем одмору односно не борави у Вртићу.
Члан 9.
У случају болести детета или уколико дете одсуствује дуже од пет дана приликом поновног доласка детета у
вртић Родитељ је обавезан да приложи потврду лекара да дете може у колектив.
Члан 10.
Родитељ је обавезан да у случају оболења детета за време боравка у Вртићу без одлагања на позив васпитача
преузме дете. Вртић не може примити дете које је болесно или под терапијом која је узрокована болешһу осим у
случајевима хроничне незаразне болести али је Родитель у обавези да од педијатра медицинској сестри васпитачу достави упутство за поступање.
Члан 11.
Родитељ је обавезан да Вртић обавести у року од 24 сата у случају да дете одсуствује из Вртића као и о разлогу
изостанка.
Члан 12.
Родитель је обавезан да о свакој евентуалној повреди или промени здравственог стања детета који су настали у
кућним условима код Родитеља приликом пријема детета обавести медицинску сестру - васпитача или васпитача
групе.

Члан 13.
Вртић може једнострано раскинути уговор у следећим случајевима:
• Уколико Родитељ до краја календарског месеца не уплати предвиђени износ за тај месец
• Уколико Родитељ не обавести Вртић о свему што би могло да угрози здравље детета или другу децу у
Вртићу Уколико дете одсуствује из Вртића дуже од 30 дана а Родитељ о разлогу изостанка не обавести
Вртић
Отказни рок за обе стране потписнице уговора је 15 календарских дана.
Члан 14.
Приликом исписивања детета Вртић ће извршити коначан обрачун дуговања по коме је Родитель дужан да
изврши уплату у року од 5 дана.
Члан 15.
Све евентуалне спорове који могу настати из овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно а
уколико то није могуће одређује се надлежност Трећег основног суда у Београду.
Члан 16.
Примена одредаба овог уговора почиње ____________2021. године.

РОДИТЕЉ
_______________________

ПУ ВРТИЋ ЗВОНЧИЦА"
__________________________

