
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ! 
 
Градска скупштина је 24.6.2020. године донела одлуку о бесплатном похађању свих целодневних 
основних и средњих школа Града Беча са комбинованим обликом наставе и слободног времена (настава 
се одржава пре подне и после подне). 
 
На основу ове одлуке, одељење Града Беча – Школе (Магистратско одељење 56) жели да Вам пружи 
следеће информације у вези са реализацијом и начином рада: 
 

 За оне који похађају целодневне школе са комбинованим обликом наставе и слободног времена 
Града Беча не наплаћује се допринос за бригу о деци у главном времену боравка у школи а такође 
се не плаћа ни неки допринос за ручак. 

 
 Ослобађање од плаћања доприноса не важи за тзв. отворене огранке/разреде целодневних школа 

са комбинованим обликом наставе и слободног времена. За бригу о деци и оброке наплаћује се 
накнада пошто се настава одржава само пре подне.  

 
ОБРАЧУНАВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА БРИГУ О ДЕЦИ У КАСНИЈИМ САТИМА И ЗА УЖИНУ 
 
Обрачунавање накнаде за бригу о деци у каснијим сатима као и ужину у целодневним школама са 
комбинованим обликом наставе и слободног времена регулисано је на следећи начин: 
 

 За добровољно коришћење понуде бриге о деци у каснијим сатима (у основним школама након 
осме наставне јединице односно у средњим школама након девете наставне јединице) обрачунава 
се мали допринос који плаћају родитељи. Паушални износ по семестру износи 106,00 евра у 
школској години 2022./23. 

 
 Уколико родитељи деце у целодневним школама са комбинованим обликом наставе и слободног 

времена  већином желе и снабдевање ужином на самој локацији школе, у школској години 
2022./23. биће им прописан паушални износ од 285,00 евра који ће се наплаћивати у облику 
три појединачна износа. 

 
 Плаћања наведених паушалних износа биће ослобођена она лица која примају минималну 

накнаду, заштитни додатак или накнаду за основно збрињавање. Одговарајући доказ таквих 
прихода (решење или уверење) мора да се достави у току пријаве у дирекцији школе на почетку 
школске године односно семестра. Ослобађање од обавезе плаћања паушалних износа могуће је 
само за лица са обавезом плаћања која имају главно пребивалиште у Бечу. 

 
Ако се изврши пријава за ужину, онда је она обавезујућа, могућа само на почетку школске године и важи 
за целу школску годину.  
 

 Ако се изврши пријава/одјава за бригу о децу у каснијим сатима онда је она обавезујућа и 
могућа само на почетку школске године  односно семестра.  

 
 Пријава/одјава мора да се школи достави у писаном облику (формулар за пријављивање ужине – 

бригу о децу у каснијим сатима).  
  

Школска година 2022./23. 

ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕСПЛАТНИМ 
ЦЕЛОДНЕВНИМ ШКОЛАМА 



 

 
 
ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОДИ ПАУШАЛНИХ ИЗНОСА 
 

 Брига о деци у каснијим сатима  (212,-- евра годишње односно 106,-- евра по семестру): 
 

Обрачун- обрачунски период октобар  
(1. део за бригу о деци у каснијим сатима)  

Доспеће 1.12. 106,-- евра 

Обрачун- обрачунски период април  
(2. део за бригу о деци у каснијим сатима)  

Доспеће 1.6. 106,-- евра 

 

 Ужина (285,-- евра годишње): 
 

Обрачун- обрачунски период октобар  
(1. део за ужину) 

Доспеће 1.12.      95,-- евра 

Обрачун- обрачунски период јануар 
(2. део за ужину) 

Доспеће 1.3. 95,-- евра 

Обрачун- обрачунски период април  
(3. део за ужину) 

Доспеће e 1.6. 95,-- евра 

 

 Брига о деци у каснијим сатима и ужина  (497,-- евра годишње): 
 

Обрачун- обрачунски период октобар 
(1. део за бригу о деци у каснијим сатима + 1. део за 
ужину) 

Доспеће 1.12.  201,-- евра 

Обрачун- обрачунски период јануар 
(2. део за ужину) 

Доспеће 1.3.    95,-- евра 

Обрачун- обрачунски период април 
(2. део за бригу о деци у каснијим сатима + 3. део за 
ужину)  

Доспеће 1.6. 201,-- евра 

 

Пошто се овде ради о паушалним износима није могуће ретроактивно обрачунавање.  

Неиспуњење обавезе плаћања прописаног износа повезано је са значајним додатним трошковима. Поред 
тога, у случају неплаћања паушалних износа за ужину и/или бригу о деци у каснијим сатима, те додатне 
услуге ће да се обуставе са тренутним дејством. Поновно коришћење те услуге/тих услуга могуће је само 
након целокупног плаћања укупног неплаћеног износа. 

 
У случају да имате нека питања, молим Вас да се обратите директору односно директорки или 
руководиоцу програма за слободно време Ваше школе.  

Желим Вама и Вашој деци много успеха у целодневној школи са комбинованим обликом наставе и 
слободног времена! 
 

 
Срдачан поздрав 

 
ср. 

Мр Андреа Тратниг 
Руководилац одељења – Град Беч – Школе  (Магистратског одељења 56) 


