На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом
(„Службени гласник РС“, бр. 113/2017, , 46/2021 - Одлука УС РС, 51/2021 - Одлука УС РС
и 53/2021 - Одлука УС РС, 66/2021 и 130/2021), члана 11. Закона о друштвеној бризи о
деци („Службени гласник РС“, бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 25/96 и 29/2001),
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/2014други закон, 101/2016 - други закон, 47/2018 и 111/2021-други закон) и члана 40. Статута
општине Ћуприја („Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 30/19) Скупштина општине
Ћуприја, на седници одржаној дана 29. 08. 2022. године, доноси
ОДЛУКУ
о
остваривању права на доделу бесповратних новчаних средстава
у висини основног пакета штампаних уџбеника
за први разред за ученике јавних основних школа
на територији општине Ћуприја за школску 2022/2023. годину
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се ближи услови, критеријуми, начин и поступак
остваривања права на доделу бесповратних новчаних средстава у висини основног пакета
штампаних уџбеника за први разред (за предмете: математика, српски језик/матерњи
језик, свет око нас и страни језик као обавезан предмет) за ученике јавних основних школа
на територији општине Ћуприја за школску 2022/2023. годину.
Члан 2.
Право на доделу бесповратних новчаних средстава имају сви родитељи, односно
други законски заступници деце уписане у први разред јавних основних школа за школску
2022/2023 годину на територији општине Ћуприја, осим ученика који су добили бесплатне
уџбенике по програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Члан 3.
Право на доделу бесповратних средстава се остварује подношењем захтева
Општинској управи општине Ћуприја, Одељењу за друштвене делатности, привреду и
локални економски развој до 30.09.2022. године.
Члан 4.
Износ који добија свако ко поднесе благовремен и потпун захтев зависи од основне
школе у коју је уписано дете подносиоца пријаве за школску 2022/2023 годину тј које је
Издаваче за штампане уџбенике та школа одабрала за први разред за предмете:
математика, српски језик/матерњи језик, свет око нас и страни језик као обавезан предмет.

Члан 5.
Одобрена средства се додељују једнократно и биће уплаћена сваком појединачном
подносиоцу благовременог и потпуног захтева на текући рачун назначен у захтеву
подносиоца. (Образац 1)
Члан 6.
Уз захтев се прилаже документација:
1. Копија очитане чиповане личне карте родитеља тј. законског заступника, односно
фотокопија личне карте родитеља тј. законског заступника уколико није чипована
2. Копија картице текућег рачуна родитеља, односно законског заступника
3. Потврда Основне школе да је дете ђак јавне основне школе и да у школској
2022/23. години похађа први разред, као и да није добио бесплатне уџбенике по програму
Министарства просвете, науке и технолошког развоја за школску 2022/23. годину
(Образац 2)
4. Изјава о обради података о личности (Образац 3)
Члан 7.
Општинска управа општине Ћуприја, Одељење за друштвене делатности, привреду и
локални економски развој ће Решењем одлучити о праву на доделу бесповратних
новчаних средстава у складу са Закона о општем управном поступку („Сл. глaсник РС“,
бр. 18/2016 и Аутентично тумачење - 95/2018).
Против решења из претходног става подносиоци захтева имају право жалбе
Општинском већу општине Ћуприја.
Општинска управа општине Ћуприја, Одељење за финансије вршиће исплату
одобрених средстава на основу Решења из става 1. овог члана.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Ћуприја“.
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