
  

На основу члана 20. и члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 

43. став 2. тачка 3. и члана 51. став 1. и став 2. Одлуке о социјалној заштити општине 

Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 24/2017, 3/2020 и 17/2021), члана 7. 

Правилника о финансирању трошкова превоза ученика средњих школа у међумесном 

саобраћају („Службени лист општине Пландиште“, број 19/2021) и чланова 63. и 149. Статута 

општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018), Општинско веће 

општине Пландиште, на седници одржаној дана  08.07.2022. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ И НАЧИНА РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА 

РЕДОВНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ 

ПЛАНДИШТЕ ЗА ПЕРИОД СЕПТЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

 

 Овим Решењем утврђује се висина и начин регресирања трошкова превоза редовних 

ученика средњих школа са подручја општине Пландиште који свакодневно односно повремено 

(викендом) путују од места становања до места школе за период СЕПТЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 

2022. ГОДИНЕ.  

 

Члан 2. 

 

Регресирање ће се вршити на следећи начин: 

1. Општина ће сносити трошкове месечних карата у пуном износу цене коју наплаћује 

овлашћени превозник, умањену за комерцијални попуст који даје овлашћени превозник, за све 

ученике средњих школа са територије општине Пландиште, који свакодневно путују од места 

становања до места школе. 

2. Општина ће сносити трошкове повремених/викенд карата у пуном износу цене коју 

наплаћује овлашћени превозник, умањену за комерцијални попуст који даје овлашћени 

превозник, за све ученике средњих школа са територије општине Пландиште, који 

повремено/викендом путују од места становања до места школе. 

 

Члан 3. 

 

Средства за финансирање права из члана 1. и 2. овог Решења обезбеђена су Одлуком о 

буџету општине Пландиште за 2022. годину („Службени лист општине Пландиште“, број    

36/2021 и 6/2022) у оквиру Програма 10 Средње образовање, ПА 0001 – Функционисање 

средњих школа, програмска класификација 2004-0001,  функција 920, позиција 128, економска 

класификација 472.   

   

Члан 4. 

  

Ово Решење биће објављено у „Службеном листу општине Пландиште“. 
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