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97. 
 

На основу члана 111. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/2011), члана 51. став 
3 и 4. и  члана 55. Став 5 и 6. Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште („Сл. лист општине 
Пландиште“, бр. 24/2017) и члана 28. Статута Центра за социјални рад Пландиште бр. 3-55100-38/12 
од 28.02.2012. године, Директор Центра за социјални рад у Пландишту 17.07.2018. године, донео је: 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ФИНАНСИРАЊУ  ТРОШКОВА ПРЕВОЗА У ПУНОМ ИЗНОСУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У 

МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ  
 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником регулишу се критеријуми, услови, надлежност, поступак и друга питања од 
значаја за остваривање права на финансирање трошкова превоза у међумесном саобраћају у пуном 
износу ученика средњих школа који имају пребивалиште на територији општине Пландиште.  
Остваривање права на финансирање трошкова у пуном износу ученика средњих школа врши се 
кроз регресирање месечних и повремених/викенд карата. 
 

Члан 2. 
 

Право на финансирање трошкова превоза у пуном износу имају: 
 

1. Ученици средњих школа који свакодневно путују од места становања до места школе и 
2. Ученици средњих школа који повремено/викендом путују од места становања до места 

школе. 
 

Члан 3. 
 

Право на финансирање трошкова превоза у пуном износу имају ученици средњих школа који 
испуњавају следеће услове: 

 
- да имају пребивалиште на територији општине Пландиште 
- да су редовни ученици средњих школа  
- да свакодневно путују од места пребивалишта до седишта школе, односно да 

повремено/викендом путују од места пребивалишта до седишта школе. 
- да су корисници права на Новчану социјалну помоћ 
- да су корисници права на Туђу негу и помоћ 
- да су ученици са инвалидитетом 
- деца без родитељског старања, осим ученика који су смештени у хранитељске породице 
- ученици који се изненада нађу у стању социјалне потребе (елементарне непогоде, 

саобраћајне и друге несреће, изненадне смрти или тешке болести родитеља/старатеља...) 
 

Члан 4. 
 

Право на финансирање трошкова превоза у пуном износу остварује се путем Јавног позива који 
расписује Центар за социјални рад у Пландишту. 

Јавни позив расписује се најкасније 30 дана пре почетка школске године, и то посебно Јавни 
позив за остваривање права на финансирање  трошкова превоза у пуном износу ученика средњих 
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школа који свакодневно путују од места становања до места школе и  Јавни позив за остваривање 
права на финансирање у пуном износу трошкова превоза ученика средњих школа који 
повремено/викендом путују од места становања до места школе. 
Јавни позив се објављује на огласној табли општине Пландиште и у просторијама Центра за 
социјални рад у Пландишту. 
 

Члан 5. 
 

Испуњеност услова из члана 3. овог Правилника ученици средњих школа који поднесу захтев за 
остваривање права на финансирање у пуном износу трошкова превоза односно регресирање 
месечних и повремених/викенд карата доказује се подношењем: 

 
- Доказ о пребивалишту и  
- Потврде школе да су редовни ученици са уписаном релацијом путовања. 

 
Уколико подносиоци пријаве не доставе доказ о пребивалишту Центар за социјални рад у 

Пландишту прибавиће исте по службеној дужности. 
 

Члан 6. 
 

О праву на финансирање у пуном износу трошкова превоза ученика средњих школа (месечне и 
викенд карте) одлучује Стручни тим за опште послове Центра за социјални рад у Пландишту. 
 

Члан 7. 
 

Финансијска средства за ове намене обезбеђена су у буџету општине Пландиште. 
Финансијска средства за ове намене могу бити обезбеђена и из других извора (буџета АПВ). 
 

Члан 8. 
 

Корисник коме није признато право из овог Правилника има право на жалбу Општинском већу 
општине Пландиште у року од 15 дана од дана објављивања списка ученика који су остварили право 
на регресирање месечних и повремених/викенд карата. 
 

Члан 9. 
 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине 
Пландиште“.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ  
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
П л а н д и ш т е 
Број: 55100-129/2018 
Дана:17.07.2018. године  
ПЛАНДИШТЕ  
                                              Директорка: 
                                                                            Ђурђевка Тафра, дипл.спец.педагошкиња с.р. 
 
 


