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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 и 101/2016-др.закон),
члана 1.и 9. Закона о финансијској подршци породици са
децом ( „Сл. гласник РС“ бр.16/02,115/05 и107/09), члана
52. став 1., тачка 2. Сатута општине Ковачица
(„Службени лист Општине Ковачица“ бр. 13/08 и 9/09) и
Одлуке о буџету Општине Ковачица за 2017.г.
(„Службени лист Општине Ковачица“ 22/16 и 03/17),
Oпштинско веће Општине Ковачица на 55. седници
одржаној дана 31.08.2017.г. доноси следећи
ПРАВИЛНИК
О УТВРЂИВАЊУ ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ
ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА У СРЕДЊЕМ
ОБРАЗОВАЊУ ИЗ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА
Члан 1.
Овим Правилником се ближе уређују начин, мерила и
критеријуми за регресирање превоза ученика у који
путују у средње школе са територије општине Ковачица.
Члан 2.
Суфинансирање, односно регресирање превоза ученика
врши се на основу Конкурса (у даљем тексту: Конкурс)
који расписује Општинско веће општине Ковачица на
предлог Одељења за друштвене делатности (у даљем
тексту: Одељење).
Члан 3.
Конкурс се објављује на званичној интернет страници
општине Ковачица, на огласној табли општине Ковачица
и огласним таблама Месних канцеларија и у локалним
средствима јавног информисања.
Конкурс је отворен за период школске 2017/2018 године.
Пријава на конкурс подноси се у услужнм центру
општине Ковачица.
Подносилац стиче право на регресирање трошкова
превоза за месец у којем је поднео пријаву и надаље.
За спровођење целокупног поступка задужено је
Одељење за друштвене делатности.
Услови за учешће на конкурсу
Члан 4.
Право учешћа на конкурсу имају ученици средњих
школа који испуњавају следеће опште услове:
1) да имају пребивалиште на територији општине
Ковачица;
2) да су редовни ученици средње школе;
3) да свакодневно путују у средњу школу.
Пријава се подноси у року који је утврђен Конкурсом
уз следећу документацију:

Godišnja pretplata 1500 din.
Cena primerka 150 din.
1) фотокопија пребивалишта или личне карте ученика:
2) потврда школе о упису;
3) изјава да свакодневно путује у школу;
4) захтев за регресирање путних трошкова;
5) мишљење интерресорне комисије (за ученике који
путују у школу за ученике са специјалним потребама);
6) пресуду о разводу брака, умрлицу једног од родитеља
(за ученике који траже додатна прва регреса);
7) Решење о утврђивању права социјалне помоћи (за
ученике који траже додатна права);
8) фотокопију извода из матичне књиге рођених и
потврду о упису у средњу школу за за брата или сестру
(за ученике који трже додатна права);
9) фотокопија жиро рачуна родитеља или ученика.
Пријаву подноси родитељ или пунолетан ученик.
Одељење задржава право да од подносиоца који су
поднели пријаве по потреби затражи додатну
документацију и информације.
Непотпуне пријаве поднете путем конкурса неће бити
разматране.
Оцену испуњености прописаних услова, као и решење о
утврђивању права доноси Одељење за друштвене
делатности.
Врсте и начин суфинансирања превоза
Члан 5.
Право на суфинансирање превоза имају: 1) сви ученици
који су на редовном школовању у средњим школама на
релацијама
утврђеним
овим
Правилником
у
процентуалном или номиналном износу, на основу
Закључка Општинског већа општине Ковачица.
Члан 6.
Регресирање путних трошкова ученика врши се на
следећим релацијама:
1) из свих насељених места општине према Ковачици;
2) из свих насељених места општине Ковачица према
Панчеву, Београду и Зрењанину.
Члан 7.
Висину регреса ученицима утврђује Општинско веће
општине Ковачица у номиналном или процентуалном
износу од цене карте, пре почетка школске године,
односно за свакo полугодиште посебно.
Члан 8.
Средства за регресирање превоза ученика обезбеђују се
у буџету Општине, а исплаћују се на основу решења о
утврђивању појединачног права, на жиро рачун
родитеља, старатеља, хранитеља или ученика. Право на
пун регрес остварује се за пун месец, односно сразмерно
броју остварених путовања.
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Лица којима је утврђено право на регресирање трошкова
превоза, дужна су, да најкасније до 10. у месецу за
претходни месец, доставе доказе о броју остварених
путовања, предајом појединачних карата, месечних
карата, или рачуна овлашћеног аутопревозника у складу
са законом.
Предаја доказа о броју остварених путовања из става 2.
овог члана, врши се у услужном центру општине
Ковачица.
Правдање куповине месечних карата може да изврши и
аутопревозник, путем потрвде, односно, спискова деце
која су купила месечну карту, као и цене карте, уредно
оверене печатом и потписом, од стране истог.
Члан 9.
Доношењем овог Правилника, престаје да важи
Правилник о утврђивању права о регресирању трошкова
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превоза ученика у средњем образовању из општине
Ковачица ("Службени лист општине Ковачица" број
01/17)
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана
доношења, примењује се од 01.09.2017.г. године и исти
ће бити објављен у „Службеном листу општине
Ковачица“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-68-9/17-01
Дана: 31.08.2017. г.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ковачица
Гарашевић Милан с.р.
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Opštinsko veće
ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА
УЧЕНИКА У СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ ИЗ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА

Izdavač: SKUPŠTINA OPŠTINE KOVAČICA, Odgovorni urednik: Dipl.prav. Dušanka Aleksić
Telefon: 661-122, lokal 109. Pretplata: Opštinska uprava SO Kovačica,
Žiro račun 840-52640-27 NBS Uprava za trezor Pančevo
Slog i štampa: D.o.o. Širka Projekt, Padina.
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