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

члана 59. Статута општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“, број 13/19 од 29.3.2019.г)  и 

Одлуке о основној и додатној подршци детету и ученику,(„Службени гласник општине Ариље“, број 

22/22 ), Општинско веће општине Ариље, на седници одржаној  10. 10. 2022.године, донело је  

 

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 обезбеђивање превоза деце и њихових пратилаца ради похађања припремног 

предшколског програма на удаљености већој од два километра 
2. Права на обезбеђивање превоза ученика основне школе на удаљености већој од четири 

километра од седишта школе  
3. Права на обезбеђивање превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју и 

инвалидитетом и њихових пратилаца, без обзира на удаљеност места становања од школе. 
4. Права на накнаду трошкова превоза за децу и ђаке пешаке. 

 
I Превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског 

програма на удаљености већој од два километра 

Члан 2. 
 Предшколска установа је у обавези да ради похађања припремног предшколског програма 

обезбеди аутобуски или други превоз код овлашћеног или изабраног превозника за превоз детета и 

његовог пратиоца од места становања до предшколске установе коју дете похађа, уколико је 

удаљеност места становања и предшколске установе коју дете похађа већа од два километра. 
 

 
 
 
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 2. 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 захтева поднетог Одељењу за општу управу, скупштинске и заједничке послове, 

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 
- оверена изјава подносиоца захтева о месту становања детета и пратиоца и удаљености места 

становања до најближе предшколске установе 
- фотокопија личне карте подносиоца захтева 
- фотокопија текућег рачуна подносиоца захтева. 
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II Право на надокнаду трошкова превоза ученика основне школе на удаљености већој од 

четири километра од седишта школе 
Члан 3. 

Школска установа је у обавези да ради похађања основне школе обезбеди аутобуски или други 

превоз код овлашћеног или изабраног превозника за превоз детета и његовог пратиоца од места 

становања до школске установе коју дете похађа, уколико је удаљеност места становања и школске 

установе коју дете похађа већа од четири километра. 

 
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 2. овог члана остварује родитељ, старатељ или хранитељ ученика 

са пребивалиштем на удаљености већој од четири километра од седишта школе, на основу поднетог 

захтева Одељењу за општу управу, скупштинске и заједничке послове, 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 
- оверена изјава подносиоца захтева о месту становања детета и удаљености места становања до 

најближе школе 
- фотокопија личне карте подносиоца захтева 
- фотокопија текућег рачуна подносиоца захтева. 

 
III Право на надокнаду трошкова превоза, смештаја и исхране деце и ученика са 

сметњама у развоју и инвалидитетом и њихових пратилаца  

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 заопшту управу, 

скупштинске и заједничке послове , 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 
- оверена изјава подносиоца захтева о месту становања детета и пратиоца и удаљености од 

места становања до предшколске установе, односно школе 
- фотокопија личне карте за подносиоца захтева 
- фотокопија текућег рачуна подносиоца захтева. 
Право на надокнаду трошкова смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју и 

инвалидитетом остварује се по претходно прибављеном доказу о боравку и смештају детета 

односно ученика у надлежној образовно-васпитној установи чији је оснивач Република Србија.   
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IVПраво на надокнаду трошкова превоза за децу и  ђаке пешаке 
 

Члан 5. 
 

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 школа, односно 

предшколска установа, није у објективној могућности да за превоз ученика обезбеди аутобуски или 

други превоз код овлашћеног или изабраног превозника, односно уколико не постоји организован 

јавни превоз. 

 
Право на надокнаду из става 1. овог члана остварује родитељ, старатељ или хранитељ ученика 

или детета, на основу поднетог захтева Одељењу за општу управу, скупштинске и заједничке послове 

уз који се прилаже следећа документација: 

 
- потврда школе, односно предшколске установе, о упису и редовном похађању наставе 

 
- изјава овлашћеног лица школе, односно предшколске установе, о објективној немогућности да 

се за ученика обезбеди јавни превоз 

 
- фотокопија извода из МК рођених за дете, односно ученика, или решења надлежног органа о 

старатељству или хранитељству подносиоца захтева 
 

- пријава пребивалишта за дете, односно ученика 
 

      -     оверена изјава подносиоца захтева о месту становања детета и пратиоца односно ученика и 

удаљености места становања од школске односно предшколске установе 

 
- фотокопија личне карте подносиоца захтева 
-  
- фотокопија текућег рачуна подносиоца захтева. 

 
 Право на надокнаду трошкова превоза из става 1. овог члана остварује се у износу 20% од 

цене горива по пређеном километру. 

 
Члан 6. 

 
Сва права за надокнаду трошкова превоза могу се остваривати од почетка па до истека 

школске године у  којој је дете – ученик уписано у предшколску установу, односно школу, а по 

поднетом захтеву родитеља, старатеља односно хранитеља детета. 

 
Члан 7. 

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

Одељење за за општу управу, скупштинске и заједничке послове Општинске управе општине Ариље, 

по прописима о општем управном поступку. 
 
У циљу решавања управне ствари Одељење за општу управу, скупштинске и заједничке 

послове може тражити и другу документацију, поред ове Правилником прописане, којом се доказује 

испуњеност услова за остварење права.  
 
У циљу провере испуњености услова за остваривање права Општинска управа општине Ариље 

може формирати Комисију за проверу испуњености услова за остваривање права утврђених Одлуком 

о основној и додатној подршци детету и ученику и овим Правилником. 
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По жалби на решење из става 1. овог члана решава Општинско веће општине Ариље. 
 

Члан 8. 
 Средства за остваривање права утврђених Одлуком о основној и додатној подршци детету и 

ученику и овим Правилником обезбеђују се у буџету општине Ариље, а исплаћује их Одељење за 

привреду и финансије на основу решења Одељења за општу управу, скупштинске и заједничке 

послове а према евиденцији о присутности деце и ученика и обрачунатих трошкова. 
 

Члан 9 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана након објављивања у „Службеном листу општине 

Ариље“.    
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ 

II БРОЈ 67- 48 /22 од 10. 10. 2022 година 
АРИЉЕ 

 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Предраг Маслар с. р. 
 
 

 


