
 
 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - други закон, 101/2016 - 

други закон и 47/2018), члана 64. Статута општине Ћуприја 
(„Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 30/19) и члана 23. Одлуке 

о правима у социјалној заштити општине Ћуприја („Сл. 

гласник општине Ћуприја“ бр. 23/13,36/14, 3/15, 23/15 и 9/20), 
Општинско веће општине Ћуприја на седници одржаној дана 

02.03.2020. године, доноси 

 
ПРАВИЛНИК О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА СУБВЕНЦИЈЕ 

ПО ОСНОВУ ТРОШКОВА ЗА ПРЕВОЗ  

 
Члан 1.  

Овим Правилником утврђују се ближи услови, 

критеријуми, начин, поступак и друга питања од значаја за 
остваривање субвенционисаног превоза за ученике средњих 

школа у градском, приградском и међумесном линијском 

превозу, лица старијих од 65 године, пензионере, лица са 
инвалидитетом и кориснике материјалне помоћи Центра за 

социјални рад.  

 
Члан 2. 

Право на субвенцију цене превоза у градском и 

приградском линијском превозу путника на територији 
општине Ћуприја од стране општине Ћуприја у висини месечне 

карте од места становања до места школовања ученици 

средњих школа који се налазе на редовном школовању 
остварују на основу захтева који подносе надлежној служби 

Центра за социјални рад Ћуприја. 

Захтев за субвенцију цене превоза се подноси Центру 
за социјални рад Ћуприја. 

Уз захтев лица из става 1. овог члана прилажу: 

- потврду о пребивалишту на територији општине 
Ћуприја 

- потврду да су редовни ученици школе са територије 

општине Ћуприја. 
 

Члан 3. 

Право на субвенцију цене превоза у међумесном 
линијском превозу од стране општине Ћуприја у висини 

месечне карте од места становања до места школовања ученици 

средњих школа који живе у породици која је корисник права на 
новчану социјалну помоћ, који се налазе на редовном 

школовању, који похађају образовни профил који не постоји на 

територији општине Ћуприја под условом да се школа коју 
похађају налази на територији Поморавског округа остварују 

на основу захтева који подносе надлежној служби Центра за 

социјални рад Ћуприја. 
Захтев за субвенцију цене превоза се подноси Центру 

за социјални рад Ћуприја. 

Уз захтев лица из става 1. овог члана прилажу: 
- потврду да су редовни ученици 

Надлежна служба Центра за социјални рад по 
службеној дужности проверава да ли ученик живи у породици 

која је корисник права на новчану социјалну помоћ.  

 
Члан 4. 

Лица старија од 65 година која имају пребивалиште на 

територији општине Ћуприја, право на субвенцију цене 
превоза у градском и приградском линијском превозу 

путника на територији општине Ћуприја од стране општине 

Ћуприја у висини месечне карте остварују на основу захтева 

који подносе надлежној служби Центра за социјални рад 

Ћуприја. 

Захтев за субвенцију цене превоза се подноси Центру 
за социјални рад Ћуприја. 

Уз захтев лица из става 1. овог члана прилажу: 

- очитану личну карту 
Пензионери који имају пребивалиште на територији 

општине Ћуприја, право на субвенцију цене превоза у 

градском и приградском линијском превозу путника на 
територији општине Ћуприја од стране општине Ћуприја у 

висини месечне карте остварују на основу захтева који 

подносе надлежној служби Центра за социјални рад Ћуприја. 
Захтев за субвенцију цене превоза се подноси Центру 

за социјални рад Ћуприја. 

Уз захтев лица из става 4. овог члана прилажу: 
- очитану личну карту 

- задњи пензиони чек 

 
Члан 5. 

Лица са инвалидитетом која имају пребивалиште на 

територији општине Ћуприја, право на субвенцију цене 
превоза у градском и приградском линијском превозу 

путника на територији општине Ћуприја од стране општине 

Ћуприја у висини месечне карте, остварују на основу захтева 
који подносе надлежној служби Центра за социјални рад 

Ћуприја. 

Захтев за субвенцију цене превоза се подноси Центру 
за социјални рад Ћуприја. 

Уз захтев лица из става 1. овог члана прилажу: 

- очитану личну карту 
- решење надлежног органа о утврђивању својства 

инвалида 

 
Члан 6. 

Право на субвенцију цене превоза од стране локалне 

самоуправе лица која су корисници материјалне помоћи 
Центра за социјални рад у градском и приградском линијском 

превозу путника на територији општине Ћуприја од стране 

општине Ћуприја остварују на основу захтева који подносе 
надлежној служби Центра за социјални рад Ћуприја.  

Захтев за субвенцију цене превоза се подноси 

Центру за социјални рад Ћуприја. 
Надлежна служба Центра за социјални рад по 

службеној дужности проверава да ли је лице из става 1. овог 

члана корисник права на новчану социјалну помоћ.  
 

Члан 7. 

О захтевима из члана 2., 3., 4. , 5. и 6. овог 
Правилника надлежна служба Центра за социјални рад 

одлучује Решењем поступајући у складу са одредбама Закона 

о општем управном поступку. 
Решење из става 1. овог члана се издаје по 

закључењу и достављању Анекса Јавног  уговора о 
поверавању обављања комуналне делатности градског и 

приградског превоза путника на територији општине 

Ћуприја, број 400-731/2019-01 од 13.11.2019. године,  који ће 
се закључити по ступању на снагу овог Правилника, а 

најдуже за период важења Анекса Уговора.  

Лице које је остварило право из става 1. овог члана 
потписује изјаву којом овлашћује Општинску управу 

општине Ћуприја да у његово име и за његов рачун плати 

субвенционисану карту. 
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Центар за социјални рад вршиоцу комуналне 

делатности и Одељењу за финансије, Општинске управе 
опшптине Ћуприја доставља списак корисника који су 

остварили право, првог у месецу за претходни месец. 

 Лица која су остварила право дужна су да о свакој 

промени обавесте надлежну службу Центра за социјални рад 

до краја календарског месеца у коме је промена настала. 

 
Члан 8. 

Лица која су остварила право из члана 2., 3., 4. , 5. и 

6. овог Правилника  на основу Решења Центра за социјални 
рад вршиоцу комуналне делатности подносе захтев за 

издавање легитимације за субвенционисану цену превоза уз 

који прилажу фотографију димензије 2,5х3 цм и очитану 
личну карту или фотокопију ђачке књижице. 

Вршиоц комуналне делатности на основу захтева из 

става 1. овог члана и списка Центра за социјални рад издаје 
легитимацију за субвенционисану цену превоза и месечну 

карту. 

Члан 9.  
Општинска управа општине Ћуприја ће одређени 

износ на име субвенционисаног превоза уплатити вршиоцу 

комуналне делатности на основу испостављене фактуре, 
списка са потписом лица која су преузела месечну карту и 

фотокопијом месечних карти који су корисници 

субвенционисаног превоза преузели а по важећем ценовнику 
а у складу са јавним уговором.  

 

Члан 10. 
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи 

Правилник о остваривању прва на накнаду трошкова превоза 
ученика средњих школа („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 

24/15 и 39/19). 

Лица која су остварила право у складу са Правилником 
из претходног става дужна су да иста ускладе са одредбама 

овог Правилника у року од 30 дана од дана ступања на снагу 

овог правилника.  
  

Члан 11. 

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном гласнику општине Ћуприја“ 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-38-02/2020-01-1 од 02.03.2020 год. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић, мр.ек.наука 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016 – др. 
Закон и 47/2018), члана 64. Статута општине Ћуприја („Сл. 

гласник општине Ћуприја“ бр. 30/19), члана 38. Пословника 

Општинског већа општине Ћуприја („Сл. гласник општине 
Ћуприја“, бр. 24/2008), Општинско веће општине Ћуприја на 

седници одржаној дана 02.03.2020. године, доноси 

  

РЕШЕЊЕ 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Посебан програм за 

коришћење средстава (субвенција) из буџета Општине 

Ћуприја за 2020-у годину Јавног комуналног предузећа „Равно 
2014“ Ћуприја број 339 од 23.01.2020. године.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

БРОЈ:06-38-5/2020-01-1 од 02.03.2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Нинослав Ерић, мр.ек.наука 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈ 
 

Правилник о остваривању трошкова на субвенције 
по основу трошкова за превоз 

1 

Решење (Сагласност ЈКП Равно 2014) 2 

 

 


