На основу члана 189. став 1. тачка 5. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017 и
27/2018 - др. закони), члана 11. став 1. тачка 8., став 3. и 4. Закона о финансијској подршци породици са децом ("Сл. гласник РС",
бр. 113/2017), члана 4. Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику ("Сл. гласник РС",
бр. 63/2010) и члана 38. став 1. тачка 6. Статута града Сомбора ("Сл. лист града Сомбора" бр. 22/2016 - пречишћен текст), Скупштина
града Сомбора на 27. седници одржаној дана 03.08.2018. године, доноси

Одлуку o основној и додатној подршци детету и ученику
Одлука је објављена у "Службеном листу града Сомбора", бр. 12/2018 од 3.8.2018.
године, ступила је на снагу 11.8.2018, а примењује се од 1.9.2018.
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се утврђује начин остваривања права на основну подршку детету и ученику са пребивалиштем на територији града
Сомбора у области предшколског, основног и средњег образовања за које се средства обезбеђују у буџету града Сомбора.
Овом Одлуком се утврђују и мере додатне подршке и начин њиховог остваривања за дете и ученика са пребивалиштем на
територији града Сомбора у области предшколског, основног и средњег образовања, а у складу са планираним средствима у буџету
града Сомбора за сваку буџетску годину.

II МЕРЕ ОСНОВНЕ И ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ
Члан 2.
Основна подршка детету и ученику у смислу ове Одлуке подразумева:
- обезбеђивање превоза деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од
два километра
- обезбеђивање превоза ученика основне школе на удаљености већој од четири километра од седишта школе
- 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
- обезбеђивање бесплатног боравка деце из материјално угрожених породица, деце без родитељског старања, деце трећег,
односно четвртог реда рођења исте мајке и деце са сметњама у развоју у предшколској установи
Додатна подршка детету и ученику у смислу ове Одлуке подразумева:
- обезбеђивање превоза деце и ученика са сметњама у развоју и њихових пратилаца ради пружања индивидуалних третмана
- обезбеђивање превоза ученика средњих школа
- обезбеђивање превоза ученика Школе за основно образовање одраслих
- обезбеђивање бесплатне ужине и исхране ученика у продуженом боравку
- обезбеђивање накнаде дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице на
територији града Сомбора

III УСЛОВИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ОСНОВНЕ И ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ

1. ПРЕВОЗ ДЕЦЕ И ЊИХОВИХ ПРАТИЛАЦА РАДИ ПОХАЂАЊА ПРИПРЕМНОГ
ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА НА УДАЉЕНОСТИ ВЕЋОЈ ОД ДВА КИЛОМЕТРА
Члан 3.
Право на обезбеђивање превоза ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од два километра имају
деца која припремни предшколски програм похађају као обавезни у години пред полазак у школу, као и њихов пратилац.
Члан 4.
Право из члана 3. ове Одлуке остварује се обезбеђивањем бесплатне аутобуске карте/превоза код изабраног превозника од
стране предшколске установе или надокнадом трошкова превоза у висини цене месечне аутобуске карте на релацији од места
становања до места установе у којој дете борави, сразмерно броју дана у радној години.
Поступак за остваривање права на надокнаду трошкова превоза из става 1. овог члана прописује се Правилником за остваривање
права на основну и додатну подршку детету и ученику (у даљем тексту: Правилник), који доноси Градско веће града Сомбора.

2. ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ НА УДАЉЕНОСТИ ВЕЋОЈ ОД ЧЕТИРИ
КИЛОМЕТРА ОД СЕДИШТА ШКОЛЕ
Члан 5.
Право на обезбеђивање превоза ученика основне школе имају сви ђаци који похађају школу чија је удаљеност од места
становања већа од четири километра, ако на тој удаљености нема школе.
Члан 6.
Право из члана 5. ове Одлуке остварује се обезбеђивањем бесплатне аутобуске карте/превоза код изабраног превозника од
стране школе или надокнадом трошкова превоза у висини цене месечне аутобуске карте на релацији од места становања до места
седишта школе.
Поступак за остваривање права на надокнаду трошкова превоза из става 1. овог члана прописује се Правилником.

3. ПРЕВОЗ, СМЕШТАЈ И ИСХРАНА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И
ЊИХОВИХ ПРАТИЛАЦА
Члан 7.
Деца са сметњама у развоју која похађају припремни предшколски програм као обавезни у години пред полазак у школу, као и
ученици са сметњама у развоју који похађају основну или средњу школу и њихови пратиоци имају право на обезбеђивање превоза,
смештаја и исхране.
Члан 8.
Право на превоз из члана 7. ове Одлуке остварује се обезбеђивањем бесплатне аутобуске карте/превоза код изабраног
превозника од стране предшколске установе/школе или надокнадом трошкова превоза за дете, ученика и пратиоца у висини цене
месечне аутобуске карте на релацији од места становања до места седишта школе, сразмерно броју дана у школској години, или у
висини цене аутобуске карте на истој релацији у дане викенда, а сразмерно броју викенда у месецу, уколико се ученик налази на
интернатском смештају.
Право на смештај из члана 7. ове Одлуке остварује се обезбеђивањем бесплатног смештаја у интернату специјалне школе са

територије града Сомбора или плаћањем трошкова смештаја по фактурама школама са интернатским смештајем на територији
Републике Србије, које имају седиште изван територије града Сомбора, уколико на територији града нема одговарајуће школе.
Право на исхрану из члана 7. ове Одлуке остварује се обезбеђивањем бесплатне исхране, уколико се организује у оквиру
установе.
Поступак за остваривање права на надокнаду трошкова превоза, плаћање трошкова смештаја и бесплатну исхрану прописује се
Правилником.

4. БЕСПЛАТАН БОРАВАК ДЕЦЕ ИЗ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА, ДЕЦЕ БЕЗ
РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА, ДЕЦЕ ТРЕЋЕГ, ОДНОСНО ЧЕТВРТОГ РЕДА РОЂЕЊА ИСТЕ
МАЈКЕ И ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
Члан 9.
Деца из породица које су корисници новчане социјалне помоћи, деца без родитељског старања, деца трећег, односно четвртог
реда рођења исте мајке и деца са сметњама у развоју имају право на бесплатан боравак у Предшколској установи "Вера Гуцуња"
Сомбор, уколико ово право нису остварила на други начин.
Право из члана 9. ове Одлуке остварује се по поступку прописаном Правилником.

5. ПРЕВОЗ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ И ЊИХОВИХ ПРАТИЛАЦА РАДИ
ПРУЖАЊА ИНДИВИДУАЛНИХ ТРЕТМАНА
Члан 10.
У циљу несметаног похађања припремног предшколског програма у предшколској установи или наставе у редовној школи,
обезбеђује се право на накнаду трошкова превоза деце и ученика са сметњама у развоју и њихових пратилаца са територије града
Сомбора у ШОСО "Вук Караџић" Сомбор ради пружања дефектолошке подршке кроз индивидуалне третмане деци и ученицима са
сметњама у развоју, а у складу са мишљењем Интерресорне комисије.
Члан 11.
Право на надокнаду трошкова превоза из члана 10. ове Одлуке остварује се у висини цене аутобуске карте на релацији од места
становања до места седишта школе, сразмерно броју потребних третмана недељно.
Поступак за остваривање права на надокнаду трошкова превоза из става 1. овог члана прописује се Правилником.

6. ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Члан 12.
Ученици средњих школа из насељених места са територије града Сомбора, као и ученици који похађају средњу школу са
седиштем на територији која се граничи са територијом града Сомбора (Кула, Оџаци, Апатин, Суботица и Бачка Топола) имају право
на регресирање трошкова превоза од места становања до седишта школе у проценту који решењем утврђује градско веће града
Сомбора за сваку школску годину, односно у целости уколико су из породица које су корисници новчане социјалне помоћи или су
без родитељског старања.
Члан 13.
Право на превоз из члана 12. ове Одлуке за ученике који похађају средњу школу на територији града Сомбора остварује се
обезбеђивањем бесплатне или регресиране аутобуске карте код изабраног превозника од стране града Сомбора, а за ученике који
похађају средње школе изван територије града надокнадом дела трошкова превоза у одређеној висини цене месечне аутобуске
карте на релацији од места становања до места седишта школе, сразмерно броју дана у школској години.
Поступак за остваривање права на надокнаду трошкова превоза из става 1. овог члана прописује се Правилником.

7. ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
Члан 14.
Ученици Школе за основно образовање одраслих, који станују на територији насељених места имају право на бесплатан превоз до
навршених 18 година живота.
Поступак за остваривање права прописује се Правилником.

8. БЕСПЛАТНА УЖИНА И ИСХРАНА УЧЕНИКА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ
Члан 15.
Ученици основне школе, који су из породица које су корисници новчане социјалне помоћи или су без родитељског старања имају
право на бесплатну ужину, као и исхрану у продуженом боравку уколико се иста организује у оквиру школе.
Поступак за остваривање права на бесплатну ужину из става 1. овог члана прописује се Правилником.

9. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДЕЛА НАКНАДЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ
УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА СОМБОРА
Члан 16.
Право на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице (у даљем
тексту: приватна предшколска установа) на територији града Сомбора и која поседује решење о верификацији издато од стране
надлежног Министарства, може да оствари родитељ, старатељ, усвојитељ или хранитељ који има пребивалиште на територији града
Сомбора и чије је дете уписано у приватну предшколску установу.
Члан 17.
Месечна економска цена боравка деце у Предшколској установи "Вера Гуцуња" Сомбор, појединачно учешће корисника у
месечној економској цени, као и висина износа који се признаје као основ за обрачун дела трошкова боравка деце у приватној
предшколској установи утврђује се Решењем Градског већа.
Поступак за остваривање права из члана 16. ове Одлуке прописује се Правилником.

IV ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 18.
У буџету града Сомбора обезбеђују се у целости средства за остваривање основне подршке детету и ученику, док се мере
додатне подршке обезбеђују до висине средстава опредељених буџетом за сваку буџетску годину.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.
Правилник за остваривање права на основну и додатну подршку детету и ученику градоначелник града Сомбора ће донети у року
од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 20.
Корисници права из Одлуке о основној и додатној подршци детету и ученику ("Сл. лист града Сомбора", бр. 12/2012 и 2/2013), који
су право остварили за школску 2017/2018. годину, настављају да га користе до истека рока на који им је право признато.
Члан 21.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о основној и додатној подршци детету и ученику ("Сл. лист града
Сомбора", бр. 12/2012 и 2/2013).
Члан 22.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Сомбора", а примењује се почев од
01.09.2018. године.
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Сомбор
ПРЕДСЕДНИК
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