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    Службени лист 
                               општине Пожега 
 

 

БРОЈ 11/21, ПОЖЕГА,  04. ЈУНА 2021. ГОДИНЕ 
 

 

 

На основу члана 11. став 4.Закона о финансијској подршци породици са децом (,,Сл 

гласник РС” бр 113/17 и 50/18), члана 189. став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања 

и васпитања (,,Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18-др. закон, 10/19,27/18-др..закон и 6/20), члана 

58. Статута општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, број 1/19) и члана 5.Одлуке о 

накнади трошкова превоза деци и ученицима(„Службени лист општине Пожега“, број 9/21) 

Општинско веће општине Пожега, на седници одржаној 27.05.2021. године, донело је  

 

ПРАВИЛНИК  

о поступку остваривања права на накнаду трошкова превоза  

деце и ученика 

 
Члан 1. 

Овим Правилником се прописујeпоступак за остваривање права утврђених Одлуком о 

накнади трошкова превоза деци и ученицимаи то: 

 

1. Правона накнаду трошкова превоза деци ради похађања припремног предшколског 

програма, на удаљености већој од два километра од куће до школе у којој постоји 

припремни предшколски програм на сеоском подручју, односно од куће до најближег 

места (стајалишта) од кога постоји организован јавни/бесплатан превоз с тим да је 

укупна раздаљина од куће до седишта установе у градском подручју већа од два 

километра у једном правцу, уколико није обезбеђенорганизован јавни/ бесплатан 

превоз за наведену релацију. 

 

2. Право на накнаду трошкова превоза ученицима основних школа на удаљености већој 

од четири километра од куће до  школе на сеоском подручју односно од куће до 

најближег места (стајалишта) од кога постоји организован јавни/ бесплатан превоз,с 

тим да  је укупна раздаљина  од куће до школе у градском подручју већа од четири 

километра у једном правцу, уколико није обезбеђенорганизован јавни/ бесплатан 

превоз за наведену релацију. 

 

1. Право на накнаду трошкова превоза деце ради похађања припремног 

предшколског програма на удаљености већој од два километра 

Члан 2. 

Право на накнаду трошкова превоза ради похађања припремног предшколског 

програма остварује се само изузетно, уколико није обезбеђенорганизован јавни/ бесплатан 

превоз од куће до школе у којој постоји припремни предшколски програмна сеоском подручју, 

односно од куће до најближег места (стајалишта) од кога постоји организован јавни/бесплатан 

превоз,с тим да  је укупна раздаљина од куће до седишта установе у градском подручју већа од 
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два километра у једном правцу,уколико није обезбеђенорганизован јавни/ бесплатан превоз 

за наведену релацију. 

Право на накнаду из става 1. овог члана остварује родитељ, тј. законски заступник детета за 

дете,на основу поднетог захтева Одељењу за друштвене делатности Општинске управе Пожега 

, уз који се прилаже следећа документација: 

 

- потврда предшколске установе о похађању припремног предшколског програма у 
години пред полазак у школу, 

- потврдапредседника Месне Заједнице  о удаљености (броју километара)од куће до 

школе у којој се похађа припремни предшколски програм на сеоском подручју, 

односно од куће до најближег места (стајалишта) од кога постоји организован 

јавни/бесплатан превоз, 

- фотокопија извода из МК рођених за дете, 

-  решење надлежног органа о старатељству или хранитељству подносиоца захтева(у 

случају доказивања статуса), 

- пријава пребивалишта за дете, 

- фотокопија личне карте подносиоца захтева, 

- фотокопија текућег рачуна подносиоца захтева, 

- потврда надлежног органа Општинске управе Пожега да не постоји организован 

јавни/бесплатан превоз на релацији за коју се тражи накнада трошкова превоза. 

 

2. Право на накнаду трошкова превоза ученика основне школе на удаљености већој 

од четири километра од седишта школе 

Члан 3. 

Право на накнаду трошкова превоза ученика на удаљености већој од четири километра 

остварује се само изузетно, уколико није обезбеђенорганизован јавни/ бесплатан превоз од куће 

до школе на сеоском подручју, односно од куће до најближег места (стајалишта) од кога 

постоји организован јавни/бесплатан превоз,с тим да је укупна раздаљина од куће до школе у 

градском подручју већа од четири километра у једном правцу,уколико није 

обезбеђенорганизован јавни/бесплатан превоз за наведену релацију. 

Право на накнаду из става 1. овог члана остварује родитељ, тј. законски заступник ученика 

за ученика, на основу поднетог захтева Одељењу задруштвене делатности Општинске управе 

Пожега, уз који се прилаже следећа документација: 

 

- потврда школе о упису и редовном похађању наставе, 
- потврдапредседника Месне Заједнице о удаљености (броју километара) од куће до 

школе на сеоском подручју, односно од куће до најближег места (стајалишта) од кога 

постоји организован јавни/бесплатан превоз, 

- фотокопија извода из МК рођених за ученика, 
-  решење надлежног органа о старатељству или хранитељству подносиоца захтева(у 

случају доказивања статуса),                                
- пријава пребивалишта за ученика, 
- фотокопија личне карте подносиоца захтева, 
- фотокопија текућег рачуна подносиоца захтева. 
- потврда надлежног органа Општинске управе Пожега да не постоји организован 

јавни/бесплатан превоз на релацији за коју се тражи накнада трошкова превоза. 
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Члан 4. 

Право на накнаду трошкова превоза признаје се у износу од 10 % цене евро дизел 

горива на дан обрачуна, по пређеном километру и према тачно утврђеној километражи, 

сразмерно присутности деце и ученика у настави, што ће документовати за сваки месец 

предшколска установа, односно школа. 

Члан 5. 

Правона накнаду трошкова превоза признаје се и за месец у коме је захтев поднет, 

уколико је исти поднет до 5.-ог у месецу. 

Уколико је захтев поднет после 5.-ог у месецу, право на накнаду трошкова се признаје 

од првог дана наредног месеца у односу на дан подношења захтева. 

Право на накнаду трошкова превоза признаје се до истека школске године у којој је 

дете/ученик уписан у предшколску установу, односно школу. 

 

Члан 6. 

Накнада трошкова превоза вршиће се из средстава буџета општине Пожега, уплатом на 

приложене текуће рачуне једног од родитеља, тј. законског заступника, а најкасније до 10.ог у 

месецу за претходни месец. 

 

Члан 7. 

О свим правима на накнаду трошкова превоза из овог Правилника у првом степену 

решава Одељење задруштвене делатности Општинске управе Пожега, по прописима о општем 

управном поступку. 

У циљу решавања управне ствари Одељење за друштвене делатности може тражити и 

другу документацију, поред ове Правилником прописане, којом се доказује испуњеност услова 

за остварење права.  

Средства за накнаду трошкова превоза обрачунава и исплаћује Одељење за буџет и 

финансије на основу решења Одељења за друштвене делатности, а према евиденцији о 

присутности деце и ученика и обрачунатих трошкова. 

По жалби на решење из става 1. овог члана решава Општинско веће општине Пожега. 

 

Члан 8. 

Овај Правилник ступа на снагу даномобјављивања у „Службеном листу општине 

Пожега“.    

 

 

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

01 број:110-12/21 

 

 

 

 ПРЕСЕДАВАЈУЋИ ОВ, 

                                                                                                     ПРСЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

  

                                                                                                             Ђорђе Никитовић, с.р. 
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        Садржај:           стр. 
 
 
 
 
- Правилник о поступку остваривања права на накнаду трошкова 

превоза деце и ученика  1 - 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Издавач: Скупштина општине Пожега 

Одговорни уредник: Секретар Скупштине општине Пожега – Боривоје Неоричић 

Штампа: Општинска управа Пожега 


