
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07.) и члана 60. Статута 

општине Ћуприја („Службени гласник општине Ћуприја“, број 

14/08, 22/08, 28/08, 13/11 и 23/13), Општинско веће општине 
Ћуприја на седници одржаној дана 08.04.2014.год., доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

О давању сагласности на Правилник о остваривању 

права на надокнаду трошкова превоза ученика средњих школа 
бр.61-15/2014-01 од 08.04.2014.године. 

 

I ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о остваривању 
права на надокнаду трошкова превоза ученика средњих школа 

бр.61-15/2014-01 од 08.04.2014.године.  

 
II  Решење и Правилник објавити у Службеном 

гласнику општине Ћуприја. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 06-47/2014-01-1 од 08.04.2014.године 

  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав  Ерић, мр ецц. 

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“ број 129/07), члана 111. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС, број 24/2011), члана 23. Одлуке 
о правима у социјалној заштити општине Ћуприја („Сл.гласник 

општине Ћуприја“ број 23/2013) и члана 57. Статута општине 

Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ број 14/08, 22/08, 28/08, 
13/11 и 23/13), Председник општине Ћуприја, донео  је  

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

О  ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА НАДОКНАДУ  ТРОШКОВА 

ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 

Члан 1. 

 

       Овим Правилником утврђују се критеријуми и начин 

остваривања права на накнаду  путних трошкова  ученика 

средњих школа са подручја општине Ћуприја, који путују ради 
похађања наставе. 

Члан  2. 

 

       Право на накнаду трошкова превоза од места становања до 
седишта школа у висини цене месечне карте у средствима јавног 

превоза, могу да остваре ученици средњих школа  који 

испуњавају следеће услове: 
           -да имају пребивалиште на територији општине Ћуприја, 

           -да  живе у породици која је корисник права на новчану 

социјалну помоћ, 
           -да  редовно похађају наставу и да током школовања у 

средњој школи нису  

            понављали разред, 
           -да похађају школу односно смер који не постоји на 

територији општине  

            Ћуприја,  
           -да се школа, коју ученици похађају, налази на територији 

Поморавског  

            округа.  
       Право на накнаду трошкова превоза остварују и ученици са 

територије општине Ћуприја који путују из сеоских насеља у  

Ћуприју, ради похађања наставе у некој од средњих  школа. 

 

Члан 3. 

 

         Средства за регресирање трошкова превоза из овог 

Правилника обезбеђују се из буџета општине Ћуприја. 

 

Члан 4. 

 

          Право на накнаду путних трошкова ученици остварују на 

основу захтева кога подносе Одељењу за друштвене делатности и 

привреду Општинске управе општине Ћуприја. 
          Захтев за накнаду путних трошкова се подноси два пута 

годишње, за свако полугодиште. 

          За прво полугодиште захтев се подноси од 15. до 25. 
августа, а за друго полугодиште  од 20. до 25. јануара текуће 

године. 

        Уз захтев се прилаже  следећа документација: 
            -потврда од школе коју ученик похађа,  

            -потврда о оствареном праву на новчану социјалну помоћ 

од ЦСР у Ћуприји, 
           - фотокопија личне карте родитеља односно старатеља, 

           - фотокопија месечне карте, 

           - фотокопија текућег рачуна једног од родитеља или 
старатеља. 

Члан 5. 

 

         Након обраде захтева, Одељење за друштвене делатности и 

привреду  Општинске управе општине Ћуприја доставља предлог 

Председнику општине  који одобрава субвенционисани превоз 

ученицима из овог Правилника. 

         По одобрењу Председника општине, надлежно одељење 
Општинске управе општине Ћуприја , доноси решење 

подносиоцу захтева. 

Члан 6. 

 

            Ученици који нису остварили право на субвенционисани 
превоз имају право да поднесу приговор Општинском већу 

општине Ћуприја на решење Одељења за друштвене делатности 

и привреду Општинске управе  општине Ћуприја,  у року од осам 
(8) дана од дана достављања решења. 

          Одлука Општинског већа општине Ћуприја донета по 

приговору је коначна и извршна. 
          

Члан 7. 

 

          Ученику коме је издато решење о оствареном праву на 

накнаду путних трошкова, средства ће се исплаћивати на текући 
рачун једног од родитеља или старатеља, сваког месеца. 

 

Члан 8. 

 

          Уколико ученик прекине школовање или промени школу 
односно место школовања,  дужан је да о истом обавести 

надлежни орган Општинске управе у року од 15 дана. 

 

Члан 9. 

 

         Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у листу „Службени гласник општине Ћуприја“. 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Број: 61-15/2014-01 од 08.04.2014. год. 

 

ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 

Нинослав  Ерић, мр ецц. 
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 На основу члана 84. и 86. Закона о државној управи 
(''Сл.гласник РС'',бр.79/05, 95/2010) и члана 285. Закона о општем 

управном поступку (''Сл.гласник РС'',бр.33/97, 31/01 и 30/10) , 

начелник Општинске управе општине Ћуприја, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ  Илић Љиљана, дипл.правник 

распоређена на радно место „  послови на припреми и изради 

решења борачко-инвалидске заштите  „  у Одељењу за друштвене 
делатности и привреду“  да решава у управном поступку и 

доноси решења из  делокруга свог  рада , а према важећем  

 

 

Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у Општинској управи општине Ћуприја(Службени гласник 

општине Ћуприја,бр.1/2014). 

 

 Решење објавити у Службеном гласнику општине 

Ћуприја. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ: 02-88/2014-01-2 од 23.04.2014. год. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Драгица Пејчић -Ранђеловић,дипл.правник

 

С А Д Р Ж А Ј: 

 
РЕШЕЊЕ..........................................................................................................................................................................................................................1  

ПРАВИЛНИК О  ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА НАДОКНАДУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА................ 1  

РЕШЕЊЕ..........................................................................................................................................................................................................................2  

  

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Главни и одговорни уредник:  Далиборка Ковачевић-Илић, секретар Скупштине општине Ћуприја 

телефон:   035/8470-248 , 8470-631, факс: 035/476-530 

Штампа: Општинска управа општине Ћуприја 

Тех. припрема:  Одељење за стратешки развој, Служба за информатичку подршку 

Годишња претплата 1500,00 дин, појединачни примерак 150,00 дин. („Сл.гласник општине Ћуприја бр.23/2012“) 

уплата на жиро рачун  840-742351-843-94 позив на број: 96-033  орган управе општине Ћуприја 

 

info@cuprija.rs 

www.cuprija.rs 


