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1.Правилник

о накнади трошкова превоза за ученике
основних школа и деце и њихових пратилаца ради
похађања припремног предшколског програма на
територији општине Бајина Башта
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На основу члана 189. став 1. тачка 5. Закона о основама система образовања
и васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/17 и 27/2018-др.закон), члана 46. став
8. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07, 83/2014,
101/2016- др.закон и 47/2018), члана 63. Статута општине Бајина Башта (''Службени
лист општине Бајина Башта'', број 6/08 и 7/11), Општинско веће општине Бајина
Башта, на седници одржаној дана 05. септембра 2018.године, донело је
ПРАВИЛНИК О НАКНАДИ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЗА УЧЕНИКЕ
ОСНОВНИХ ШКОЛА И ДЕЦЕ И ЊИХОВИХ ПРАТИЛАЦА РАДИ
ПОХАЂАЊА ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
I Опште одредбе
Члан 1.
Овим правилником ближе се прописују услови, критеријуми, начин и
поступак остваривања права на накнаду трошкова превоза деце и њихових
пратилаца ради похађања припремног предшколског програма и ученика основних
школа, предвиђених чланом 189. став 1. тачка 5. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 88/17 ио 27/2018-др.закон).
Члан 2.
Право на накнаду трошкова превоза по овом Правилнику могу остварити
деца и њихови пратиоци ради похађања припремног предшколског програма на
удаљености већој од 2 км и ученици основне школе на удаљености већој од 4 км од
седишта школе, где не постоји организован јавни превоз.
Право из става 1. овог члана остварују деца и ученици са сметњама у развоју
и инвалидитетом и њихови пратиоци без обзира на удаљеност места становања од
школе.
Члан 3.
Јединица локалне самоуправе у свом буџету обезбеђује средства за накнаду
трошкова превоза из члана 2. овог Правилника.
Средства се обезбеђују за период од почетка до краја школске године.
II Поступак утврђивања накнаде
Члан 4.
Захтев за накнаду трошкова превоза деце и њихових пратилаца до
предшколске установе на удаљености од 2км и ученика основне школе на

удаљености већој од 4 км од седишта најближе школе, подноси родитељ или
старатељ детета органу јединице локалне самоуправе надлежном за друштвене
делатности у циљу признавања права на плаћен превоз деце и њихових пратилаца
до предшколских установа на удаљености од 2 км и ученика основне школе на
удаљености већој од 4 км.
Захтев из става 1. подноси се од 01. јуна до 15. септембра за предстојећу
школску годину.
Обрасци захтева из става 1. овог члана саставни су део овог Правилника.
Члан 5.
Уз писани захтев из члана 4. став 1. овог Правилника подноси се следећа
документација:
1. изјава о члановима заједничког домаћинства оверена сходно прописима
за оверу докумената
2. потврду о пребивалишту за ученика односно дете
3. извод из матичне књиге рођених за ученика односно дете
4. потврду о растојању до школе односно предшколске установе(потврду издаје
Служба за катастар непокретности или надлежно Одељење за послове
урбанизма Општинске управе општине Бајина Башта)
5. потврду од школе да је ученик уписан у школу односно да је дете уписано у
припремни предшколски програм
6. доказ о здравственом стању за дете или ученика са сметњама у развоју и
инвалидитетом
7. копија картице текућег рачуна родитеља или старатеља детета односно
ученика
У поступку утврђивања права службеним путем се утврђује да ли постоји
организован јавни превоз.
Члан 6.
О захтеву надлежни орган одлучује решењем, на које подносилац има право
жалбе Општинском већу општине Бајина Башта у року од 15 дана од дана пријема
решења.
Решењем се утврђује право на накнаду трошкова превоза из члана 1. овог
Правилника.
На поступак утврђивања права на накнаду за превоз, за све што није
регулисано овим Правилником, примењују се одредбе Закона о општем управном
поступку.

III Висина накнаде

Члан 7.
Висина накнаде за превоз из члана 1. овог Правилника утврђује се према
формули:
Тп=Цг*Р*Брд
где је
Тп- трошкови превоза,
-Цг је цена коштања горива на основу просечне потрошње горива путничког
аутомобила по једном километру а по просечној цени горива
-Р- растојање које се прелази у току једног дана,
-Брд -је броја дана присуства детета у предшколској установи односно
ученика у школи.
Члан 8.
Општинско Веће посебним решењем утврђује цену коштања горива (Цг)
најкасније до 31. августа за предстојећу школску годину.
Предлог за утврђење цене коштања горива Општинском већу подноси
надлежно Одељење Општинске управе које утврђује право на накнаду трошкова
превоза а на основу просечне потрошње горива путничког аутомобила по једном
километру а по просечној цени горива.
Изузетно, уколико у току трајања школске године, дође до одступања
просечне цене горива у износу од преко 15%, надлежно Одељење Општинске
управе које утврђује право на накнаду трошкова превоза, подноси
иницијативу(захтев) Општинском већу за измену цене коштања горива.
Надлежно Одељење Општинске управе, које утврђује право на накнаду
трошкова превоза, месечно врши проверу цена горива упитом на три различите
локалне бензинске пумпе.
Члан 9.
Висина накнаде утврђује се службеним путем, посебним решењем за сваки
месец до 10-ог у следећем месецу, а за претходни месец.
Ради утврђивања висине накнаде, надлежни орган службеним путем
прибавља од школе односно предшколске установе потврду о присуству ученика
односно боравку детета.
На решење о висини накнаде подносиоца захтева, подносилац има право
жалбе Општинском већу општине Бајина Башта у року од 15 дана од дана пријема
решења.
На поступак утврђивања висине накнаде за превоз, за све што није
регулисано овим Правилником, примењују се одредбе Закона о општем управном
поступку.
IV Прелазне и завршне одредбе

Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
Службеном листу општине Бајина Башта.
Овај Правилник почиње да се примењује почев од школске године
2018/2019.
Изузетно, за школску годину 2018/2019 рок из члана 4. став 2. овог
Правилника је од 01. јуна до 15. октобра 2018. године
01 Број:06-26/18
Бајина Башта, дана 05. септембра 2018.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Радомир Филиповић, с.р.

ИЗДАВАЧ: Општинска управа Бајина Башта – главни и одговорни
уредник - секретар Скупштине Радина Рајаковић, број телефона: 865070, број уплатног рачуна: 840-742351843-94 приходи општинских
органа управе, моделl 97, позив на број 77-007. Годишња претплата за
“Сл.лист општине Бајина Башта” за 2018. годину је 7.000,00 динара.

