
  
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА        

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 39, став 2, алинеја 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 37, став 2, алинеја 2. Статута општине 

Станари („Службени гласник општине Станари“, број: 5/17), Скупштина општине 

Станари, на 15. редовној сједници, одржаној 25.10.2018. године, доноси 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

о субвенцији превоза ученика основне школе 

 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђују се услови за субвенцију организованог превоза 

ученика Основне школе „Десанка Максимовић“ Станари, начин стицања и престанка 

субвенције трошкова превоза ученика, обавезе школе, ученика, превозника и oпштине у 

систему организације превоза, као и друга питања значајна за функционисање превоза 

ученика. 

 

Члан 2. 

Општина Станари вршиће субвенционисање превоза за све ученике Основне 

школе „Десанка Максимовић“ Станари, без обзира на удаљеност између школе и мјеста 

становања.  

Висина субвенције за сваког ученика одређује се на основу достављене потврде 

превозника о пуној цијени карте на одређеној релацији, умањеној за 25 КМ, колико 

износи субвенционисање превоза ученика од стране надлежног министарства. 

 

Члан 3. 

Право на субвенцију превоза имају ученици основне школе који испуњавају 

сљедеће услове: 

- да је ученик редовно уписан у одређени разред основне школе на подручју 

општине Станари, 

- да ученик редовно путује из мјеста становања до школе и враћа се кући, 

користећи при томе средства јавног превоза. 

 

Члан 4. 

Родитељи ученика подносе захтјев за субвенцију превоза Одјељењу за привреду 

и финансије општине Станари-Одсјеку за привреду, пољопривреду, друштвене 

дјелатности и локални економски развој, за текућу школску годину. 

Захтјев се подноси на предвиђеном обрасцу, у просторијама општине, најкасније 

до 7. септембра у години. 

Истовремено, Основна школа „Десанка Максимовић“ дужна је да састави списак 

ученика и исти достави надлежном Одсјеку. 
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Списак који доставља школа садржи податке о именима ученика, родитеља 

ученика као и мјесту пребивалишта. 

 

Члан 5. 

Одсјек за привреду, пољопривреду, друштвене дјелатности и локални економски 

развој сачињава списак ученика који испуњавају услове за субвенционисање превоза у 

три примјерка. 

Један примјерак списка општина доставља превозницима, други примјерак 

остаје у архиви општине Станари, а трећи примјерак задржава надлежни Одсјек за своје 

потребе. 

 

Члан 6. 

Превоз ученика одвија се редовним утврђеним аутобуским линијама за које 

превозник има усклађен и регистрован ред вожње или с превозницима који имају 

склопљен уговор са школом. 

Превозник мора да се придржава Правилника о школском календару, којег 

прописује Министарство просвјете и културе Републике Српске. 

 

Члан 7. 

Субвенција се плаћа превознику по основу испостављене мјесечне фактуре.  

Фактурисани износ провјерава надлежни Одсјек, на основу списка ученика који 

су користили превоз за мјесец за који се фактура испоставља. Надлежни службеник 

својим потписом потврђује да је наведени износ исправан и фактуру предаје Одсјеку за 

финансије и буџет. 

Члан 8. 

Средства за субвенцију превоза ученика обезбјеђују се у буџету општине, а 

планирају се као збир броја ученика помножен са цијеном за сваку релацију и бројем 

мјесеци према школском календару. 

Члан 9. 

Ученик ће изгубити право на субвенционисани превоз у сљедећим случајевима: 

- ако злоупотријеби право на субвенцију превоза давањем карте на кориштење 

другом лицу, 

- ако се установи да је дао лажне податке, 

- ако уништава имовину превозника, 

- ако својим понашањем узнемирава, вријеђа или омаловажава друге путнике или 

возача. 

Уколико се установе било какве злоупотребе, износ за карту неће бити уплаћен. 
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Члан 10. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном 

гласнику општине Станари“. 

 

 

 

Број: 01-020-65/18      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум: 25.10.2018. године              Остоја Стевановић 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


