На основу члана 189. став 1. тачка 5) Закона о основама система образовања и васпитања ( „Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017, и члана 48. Статута ПУ „Полетарац“ у Љубовији ( број 244/18 од
04.04.2018. године ) , Управни одбор на седници одржаној дана 23.11.2018. године, донео је :

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ РЕГУЛИСАЊУ НАКНАДЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ДЕЦЕ
КОЈА ПОХАЂАЈУ ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Тачка 1.

Овим правилником уређује се начин остваривања права на трошкове превоза деце која
похађају припремни предшколски програм у седишту Установе или у издвојеним групама на
терену.
Тачка 2.
Право на накнаду трошкова превоза имају деца и њихови пратиоци ради похађања
припремног предшколског програма на удаљености већој од два километра .

Тачка 3.
Ово право се остварује подношењем Захтева од стране родитеља или законског заступника
детета . Уз захтев у коме се наводе лични подаци о детету као и предшколској групи коју
похађа , потребно је приложити очитану / копирану личну карту подносиоца захтева , ради
идентификације као и утврђивања адресе / пребивалишта како би се могла утврдити
удаљеност и текући рачун подносиоца захтева ради преноса средстава за трошкове превоза
уколико испуњава услове за исте.

Тачка 4.
Уколико локално Саобраћајно Предузеће „Ластра“ доо које обавља локални превоз путника ,
саобраћа на релацији : адреса/пребивалиште детета – место похађања припремне предшколске
групе установа ће купити месечне карте за дете и пратиоца .У случају да се пратилац изјасни да ће
дете довозити сопственим превозом установа ће му уплаћивати износ у висини месечне карте за
њега и дете .

Тачка 5.
У случају да не постоји организован јавни превоз на релацији : адреса/пребивалиште детета –
место похађања припремне предшколске групе`, установа ће надокнадити трошкове превоза
исплаћивањем износа у висини просечне потрошње горива по пређеном километру на месечном
нивоу.
Тачка 6.
У случају да изабере опцију превоза сопственим возилом , подносилац захтева је дужан да наведе
карактеристике возила и врсту горива коју користи , тако што ће приложити очитану саобраћајну
дозволу .

Тачка 7.
Право на накнаду трошкова превоза имају деца ван насељеног места Љубовија.Право на накнаду
трошкова превоза неће остварити подносилац захтева који дете одводи у предшколску васпитну
групу која је релацијски даља од пребивалишта детета уколико постоји формирана предшколска
група ближе месту пребивалишта детета.

Тачка 8.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Установе.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
АЛЕКСАНДАР КОЈИЋ

_____________________________

Објављено на огласној табли Установе 23.11.2018. године
Ступа на снагу 01.12.2018. године

