СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Ивањица, 15 октобар 2015

Година VIII – Број 10

Право на бесплатну ужину и исхрану ученика у
продуженом боравку
10. Право на обезбеђивање пратиоца за личну
помоћ детету и ученику

9.
На основу члана 46. и 47. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07) , члана 65.
Статута општине Ивањица („Службени гласник РС“,
број 79/08 и „Службени лист општине Ивањица“, број
7/12, 9/12 и 13/13) и члана 22. Одлуке о основној и
додатној подршци детету и ученику („Службени лист
општине Ивањица“, број 9/15), Општинско веће
општине
Ивањица,
на
седници
одржаној
15.10.2015.године, донело је

1.

ПРАВИЛНИК
О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ОСНОВНУ И
ДОДАТНУ ПОДРШКУ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ
Члан 1.
Овим Правилником прописује се поступак за
остваривање права утврђених Одлуком о основној и
додатној подршци детету и ученику и то:
1. Права на надокнаду трошкова превоза деце и
њихових пратилаца ради похађања припремног
предшколског програма на удаљености већој од
два километра
2. Право на надокнаду трошкова превоза ученика
основне школе на удаљености већој од четири
километра од седишта школе
3. Право на надокнаду трошкова превоза,
смештаја и исхране деце и ученика са сметњама
у развоју, без обзира на удаљеност места
становања од школе
4. Права на бесплатни боравак деце из
материјално угрожених породица, деце без
родитељског старања, деце трећег, односно
четвртог реда рођења исте мајке и деце са
сметњама у развоју у предшколској установи
5. Право на регресирање дела трошкова боравка
детета у предшколској установи
6. Право на обезбеђивање превоза наставника или
деце и ученика са сметњама у развоју ради
пружања индивидуалних третмана
7. Право на надокнаду трошкова превоза пратиоца
деце и ученика са сметњама у развоју
8. Право на надокнаду трошкова превоза за ђаке
пешаке

Право на надокнаду трошкова превоза
деце и њихових пратилаца ради
похађања припремног предшколског
програма на удаљености већој од два
километра
Члан 2.

Право на надокнаду трошкова превоза ради похађања
припремног предшколског програма остварује се само
изузетно, уколико предшколска установа није у
објективној могућности да за превоз детета и његовог
пратиоца обезбеди аутобуски или други превоз код
овлашћеног или изабраног превозника.
Право на надокнаду из става 1. овог члана остварује
родитељ, старатељ или хранитељ за дете и себе као
пратиоца, са пребивалиштем на удаљености већој од
два километра од предшколске установе, на основу
поднетог захтева Одељењу за привреду и друштвене
делатности, уз који се прилаже следећа документација:
потврда предшколске установе о похађању
припремног предшколског програма у години
пред полазак у школу
изјава овлашћеног лица предшколске установе
о објективној немогућности да за дете и
пратиоца обезбеди аутобуски или други превоз
са образложењем
фотокопија извода из МК рођених за дете или
решења надлежног органа о старатељству или
хранитељству подносиоца захтева
пријава пребивалишта за дете
фотокопија личне карте подносиоца захтева
фотокопија текућег рачуна подносиоца захтева.

2.

Право на надокнаду трошкова превоза
ученика основне школе на удаљености
већој од четири километра од седишта
школе
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Члан 3.

Право на надокнаду трошкова превоза ученика на
удаљености већој од четири километра остварује се
само изузетно, уколико школа није у објективној
могућности да за превоз ученика обезбеди аутобуски
или други превоз код овлашћеног или изабраног
превозника.
Право на надокнаду из става 1. овог члана остварује
родитељ, старатељ или хранитељ ученика са
превивалиштем на удаљености већој од четири
километра од седишта школе, на основу поднетог
захтева Одељењу за привреду и друштвене делатности,
уз који се прилаже следећа документација:
потврда школе о упису и редовном похађању
наставе
изјава овлашћеног лица школе о објективној
немогућности да се за ученика обезбеди
аутобуски или други превоз са образложењем
фотокопија извода из МК рођених за ученика
или решења надлежног органа о старатељству
или хранитељству подносиоца захтева
пријава пребивалишта за ученика
фотокопија личне карте подносиоца захтева
фотокопија текућег рачуна подносиоца захтева.
3.

Право на надокнаду трошкова превоза,
плаћање трошкова смештаја и бесплатну
исхрану деце и ученика са сметњама у
развоју
Члан 4.

Право на надокнаду трошкова превоза детета или
ученика са сметњама у развоју остварује родитељ,
старатељ или хранитељ детета или ученика без обзира
на удаљеност места пребивалишта од предшколске
установе, односно школе, на основу захтева поднетог
Одељењу за привреду и друштвене делатности, уз који
се прилаже следећа документација:
потврда предшколске установе о похађању
припремног предшколског програма у години
пред полазак у школу или потврда школе о
упису и редовном похађању школе
фотокопија решења о категоризацији или
мишљења интерресорне комисије о сметњама у
развоју детета или ученика
фотокопија извода из МК рођених за дете или
ученика или решења надлежног органа о
старатељству или хранитељству подносиоца
захтева
пријава пребивалишта за дете или ученика
фотокопија личне карте за подносиоца захтева
фотокопија текућег рачуна подносиоца захтева.
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Члан 5.

Право на плаћање трошкова смештаја ученика са
сметњама у развоју остварује родитељ, старатељ или
хранитељ ученика на основу поднетог захтева Одељењу
за привреду и друштвене делатности, уз који се
прилаже следећа документација:
потврда школе о упису и редовном похађању
наставе
потврда школе о смештају ученика у интернат
фотокопија решења о категоризацији или
мишљења интерресорне комисије о сметњама у
развоју ученика
фотокопија извода из МК рођених за ученика
или решења надлежног органа о старатељству
или хранитељству подносиоца захтева
Члан 6.
Право на бесплатну исхрану ученика са сметњама у
развоју остварује се на основу списка ученика који
школа месечно доставља Одељењу за привреду и
друштвене делатности са приложеном фотокопијом
решења о категоризацији или мишљења интерресорне
комисије о сметњама у развоју за сваког ученика до 5.ог у месецу за тај месец.
4.

Право на бесплатан боравак деце из
материјално угрожених породица, деце
без родитељског старања, деце трећег,
односно четвртог реда рођења исте мајке
и деце са сметњама у развоју у
предшколској установи
Члан 7.

Право на бесплатан боравак у предшколској установи
остварују деца из материјално угрожених породица,
деца без родитељског старања, деца треећег, односно
четвртог реда рођења исте мајке и деца са сметњама у
развоју на основу списка који предшколска установа
месечно доставља Одељењу за привреду и друштвене
делатности са приложеном:
фотокопијом решења о оствареном праву на
новчану социјалну помоћ породице чији је дете
члан за децу из материјално угрожених
породица
фотокопијом решења о смештају детата у
старатељску, хранитељску породицу или
установу социјалне заштите за децу без
родитељског старања
фотокопијом извода из матичне књиге рођених
за сву децу у породици исте мајке за децу
трећег, односно четвртог реда рођења или
фотокопијом решења о категоризацији или
мишљења интерресорне комисије за децу са
сметњама у развоју, за свако дете до 5.-ог у
месецу за тај месец.
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5.

Право на регресирање дела трошкова
боравка детета у предшколској установи

превоза за дете, односно ученика у складу са чланом 4.
и 8. овог Правилника.
8.

Члан 8.
Право на регресирање дела трошкова има родитељ за
друго дете у породици, под условом да оба детета
истовремено иду у предшколску установу, као и
родитељ који самостално врши родитељско право.
Регресирање дела трошкова за друго дете у породици,
врши се у износу од 20 % од утврђене економске цене
вртића, уз потврду предшколске установе да два детета
истовремено похађају предшколску установу.
За родитеље који самостално врше родитељско право,
регресирање дела трошкова врши се у износу од 50 %
од утврђене економске цене вртића, уз прибављање
одговарајућих доказа (решење о разводу брака, извод из
матичне књиге умрлих за једног од родитеља, мишљење
центра за социјални рад, ...).
Списак деце која имају право на регресирање дела
трошкова, уз одговарајућу документацију, ПУ „Бајка“
доставља Одељењу за привреду и друштвене
делатности.
6.

Право на надокнаду трошкова превоза
деце и ученика са сметњама у развоју
ради пружања индивидуалних третмана
Члан 9.

Право на надокнаду трошкова превоза детета или
ученика са сметњама у развоју ради пружања
индивидуалних третмана остварује родитељ, старатељ
или хранитељ детета на основу поднетог захтева
Одељењу за привреду и друштвене делатности, уз који
се прилаже следећа документација:
потврда специјалне школе о похађању и обиму
пружања индивидуалних третмана
фотокопија решења о категоризацији или
мишљења интерресорне комисије о сметњама о
развоју детета или ученика
фотокопија извода из МК рођених за дете или
ученика или решења надлежног органа о
старатељству или хранитељству подносиоца
захтева
пријава пребивалишта за дете или ученика
фотокопија личне карте за подносиоца захтева
фотокопија текућег рачуна подносиоца захтева

Борј 10

Право на надокнаду трошкова превоза
за ђаке пешаке
Члан 11.

Право на надокнаду трошкова превоза за ђаке пешаке
на удаљености већој од четири километра за ученике
основних школа, односно за децу која похађају
припремни предшколски програм на удаљености већој
од два километра, остварује се само изузетно, уколико
не постоји јавни превоз.
Право на надокнаду из става 1. овог члана остварује
родитељ, старатељ или хранитељ ученика или детета,
на основу поднетог захтева Одељењу за привреду и
друштвене делатности, уз који се прилаже следећа
документација:
потврда школе о упису и редовном похађању
наставе
изјава овлашћеног лица школе о објективној
немогућности да се за ученика обезбеди јавни
превоз
фотокопија извода из МК рођених за ученика
или решења надлежног органа о старатељству
или хранитељству подносиоца захтева
пријава пребивалишта за ученика
фотокопија личне карте подносиоца захтева
фотокопија текућег рачуна подносиоца захтева.
9.

Право на бесплатну ужину и исхрану
ученика у продуженом боравку
Члан 12.

Право на бесплатну ужину и исхрану у основној школи
остварују ученици из материјално угрожених породица
и деца без родитељског старања на основу списка који
школа месечно доставља Одељењу за привреду и
друштвене делатности са приложеном:
фотокопијом решења о оствареном праву на
новчану социјалну помоћ породице чији је дете
члан или
фотокопијом решења о смештају детета у
старатељску, хранитељску породицу или
установу социјалне заштите, за свако дете до
5.-ог у месецу за тај месец.
10 .Право на обезбеђивање пратиоца за личну
помоћ детету и ученику

7.

Право на надокнаду трошкова превоза
пратиоца деце и ученика са сметњама у
развоју
Члан 10.

Право на надокнаду трошкова превоза за пратиоца
остварује родитељ, старатељ или хранитељ детета или
ученика са сметњама у развоју на основу захтева, који
се подноси са захтевом и пратећом документацијом
којима се остварује право на надокнаду трошкова

Члан 13.
Право на обезбеђивање пратиоца за личну помоћ детету
и ученику ради лакшег функционисања и комуникације
са другима током остваривања васпитно-образовног
рада у предшколској установи или образовно-васпитног
рада у школи, остварује се за дете, односно ученика са
сметњама у развоју уколико је према мишљењу
интерресорне комисије пратилац за личну помоћ
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неопходан ради похађања припремног предшколског
програма, односно школе.
Пратиоца за личну помоћ детету и ученику ангажује
предшколска установа, односно школа, по прибављању
писмене сагласности надлежног органа локалне
самоуправе. Финансирање пратилаца деце, односно
ученика врши се на основу писменог захтева
предшколске установе, односно школе Одељењу за
привреду и друштвене делатности, уз који прилажу:
фотокопију уговора о привременим и
повременим пословима
извештај о раду и времену проведеном на раду
личног пратиоца
обрачун зараде за месец који претходи месецу
подношења захтеваза сваког пратиоца до 5.‐ог у
месецу.
Члан 14.
Сва права за надокнаду трошкова превоза признају се и
за месец у коме је захтев поднесен, уколико је исти
поднет до 5.-ог у месецу, у супротном признају се од
првог дана наредног месеца од дана подношења захтева,
а до истека године за коју је дете уписано у
предшколску установу, односно школу.
Члан 15.
О свим правима на надокнаду трошкова превоза из овог
Правилника, као и праву на плаћање трошкова смештаја
ученика са сметњама у развоју у првом степену решава
Одељење за привреду и друштвене делатности општине
Ивањица, по прописима о општем управном поступку.
У циљу решавања управне ствари Одељење за привреду
и друштвене делатности може тражити и другу
документацију, поред ове Правилником прописане,
којом се доказује оправданост поднетог захтева.
По жалби на решење из става 1. овог члана решава
Општинско веће општине Ивањица.
Члан 16.
Овај Правилник примењује се од 01.09.2015.године, а
објавиће се у „Службеном листу општине Ивањица“.
01 Број 06-36/2015

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миломир Зорић

15 октобар 2015

5
15 октобар 2015

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Борј 10

6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

Број 10

15 октобар 2015
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