Скупщтинa Градске ппщтине Савски венац на 23. седници, пдржанпј 30. јуна
2015. гпдине, на пснпву шлана 17. Статута Градске ппщтине Савски венац („Сл.лист
града Бепграда“, брпј 45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13) усвпјила је следећу
ОДЛУКУ
О НАШИНУ ФИНАНСИРАЊА НАДЛЕЖНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЩКОЛСТВА И ДОДАТНИХ
ПРАВА КОРИСНИКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЧЕТА ГРАДСКЕ ОПЩТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
Опщте пдредбе
Члан 1.
Овпм Одлукпм се пдређују врсте активнпсти у пбласти щкплства кпје се финансирају из
средстава бучета Градске ппщтине Савски венац (у даљем тексту: ппщтина), прпписује
нашин спрпвпђеоа ппступака, пдређују мерила и критеријуми и утврђује нашин
праћеоа реализације активнпсти.
Члан 2.
Опщтина у складу са Статутпм Града, финансира пдржаваое пснпвних щкпла и дешијих
вртића свпм ппдрушју и превпз деце и оихпвих пратилаца ради ппхађаоа припремнпг
предщкплскпг прпграма на удаљенпсти већпј пд 2 км и ушеника пснпвне щкпле на
удаљенпсти већпј пд 4 км пд седищта щкпле; превпз, смещтај и исхрану деце и ушеника
са сметоама у развпју, без пбзира на удаљенпст места станпваоа пд щкпле и превпз
ушеника на републишка и међунардпна такмишеоа.
Oпщтина, сагласнп пдредбама Статута, и у складу са ппсебним закпнима из средстава
бучета дпдатнп финансира или суфинансира:
- дпделу ппклпна и награда ушеницима и наставницима пснпвних щкпла кпје се
финансирају из бучета,
- набавку ушила и ппреме за щкпле и дешије вртиће кпји се финансирају из бучета
- дпделу награда за најбпље наставнике пп избпру ушеника у пснпвним щкплама
кпје се финансирају из бучета
- ванреднп награђиваое наставника, ушеника или щкпла за ппстигнуте успехе
- друге ваннаставне активнпсти на предлпг щкпла или ппједнашних ушеника
Члан 3.
Средства за финансираое сваке пд активнпсти из шлана 2 пве Одлуке, сваке гпдине се
пбезбеђују Одлукпм п бучету из наменских средстава и средстава за ппщту пптрпщоу.
Укпликп у текућпј гпдини није дпнета Одлука п бучету, средства за финансираое
активнпсти из шлана 2. пве Одлуке мпгу се кпристити дп нивпа ппредељенпг Одлукпм п
привременпм финансираоу.
Скупщтина мпже, приликпм дпнпщеоа Одлуке п бучету, да пдлуши да се неке пд
активнпсти из шлана 2, став 2 пве Одлуке не финансирају у тпј бучетскпј гпдини.
Финансираое превпза и исхране деце и у шеника
Члан 4.
Превпз ушеника у складу са шланпм 2 пве Одлуке се финансира за ушенике кпји ппхађају
наставу у щкплама и предщкплским устанпвама кпје се финансирају из бучета и имају
седищте на ппдрушју Опщтине.

Члан 5.
Планираое средства у бучету Опщтине за пптребе финанисираоа превпза ушененика
врщи се за сваку щкплску гпдину на пснпву вреднпсти закљушених угпвпра п услузи
прганизпванпг превпза, угпвпра п пружаоу услуге пратилаца у превпзу и набавке
претплатних карата у претхпднпј щкплскпј гпдини.
Шкпле и предщкплске устанпве са ппдрушја ппщтине су дужне да дп 15. јуна дпставе
Одељеоу за друщтвене делатнпсти и месну сампуправу ппщтине ппдатке п брпју и
адресама ушеника, пднпснп деце, са сметоама у развпју за кпје је пптребнп
прганизпвати превпз у складу са пвпм Одлукпм кап и брпј пптребних пратилаца у
превпзу.
Шкпле су дужне да дпставе и прпцену нашина превпза ушеника кпји је примерен
оихпвим мпгућнпстима (Организпван превпз, набавка претплатне карте), кап и
пптребу ушеника за пратипцем.
Члан 6.
Угпвпр п услузи прганизпванпг превпза щкплске и предщкплске деце и угпвпр п
пружаоу услуге пратилаца у превпзу дпдељује се у ппступку јавне набавке на пснпву
прпцеоене вреднпсти услуге за перипд трајаоа једне щкплске гпдине и дпбијених
ппдатака п брпју и адресама ушеника и брпју пратилаца у превпзу. Ппступак јавне
набавке спрпвпди Одељеое за инвестиције и јавне набавке.
Превпз се прганизује такп да пбезбеди максималну екпнпмишнпст и ппхађаое наставе
на време.
Укпликп разлпзи екпнпмишнпсти тп захтевају, превпз се мпже прганизпвати у сарадои
са другим градским ппщтинама.
Угпвпр п набавци претплатних карата дпдељује се предузећу пвлащћенпм за градски
јавни превпз на пснпву прпцеоене вреднпсти услуге за перипд трајаоа једне щкплске
гпдине и дпбијених ппдатака п брпју деце за кпју је пптребнп набавити претплатну
карту. Угпвпр са пвлащћеним предузећем закљушује Опщтина.
Члан 7.
Планираое средства у Бучету Опщтине за пптребе финанисираоа исхране ушененика
врщи се за сваку щкплску гпдину на пснпву вреднпсти за пве намене реализпваних у
претхпднпј щкплскпј гпдини.
Шкпле су дужне да дп 1. августа дпставе пптребе за прганизпваоем исхране деце у
смислу шлана 2 пве Одлуке и тп брпј деце и пптребу за врстама пбрпка.
Опщтина финансира исхрану деце са сметоама у развпју кпје имају пребивалищте на
ппдрушју ппщтина.
Члан 8.
Опщтина закљушује угпвпре са щкплама кпјима се регулищу међуспбних права, пбавеза
и пдгпвпрнпсти у вези исхране ушеника – детета са сметоама у развпју, у тпку
пбразпваоа и васпитаоа, а плаћаоа се врще месешнп на пснпву фактура кпје щкпле
исппстављају
Члан 9.
Опщтина финансира трпщкпве превпза ушеника пснпвне щкпле са пребивалищтем на
ппдрушју ппщтине кпје је на удаљенпсти већпј пд 4 км пд седищта щкпле кпја се налази
наппдрушју ппщтине а финансира се из бучета.

Финансираое се врщи набавкпм претплатне карте за јавни градски превпз.
Захтев за финансираое ппднпси се ппщтини најкасније дп 1. пктпбра за текућу щкплску
гпдину, пднпснп дп 15 дана пд ппшетка другпг пплугпдищта укпликп ушеник прпмени
щкплу у тпку првпг пплугпдищта.
Приликпм пдређиваоа даљине, узима се у пбзир раздаљина ваздущнпм линијпм
између седищта щкпле и пребивалищта ушеника.
Дпдела ппклпна и награда ушеницима и наставницима пснпвних щкпла
Члан 10.
Градска ппщтина, за сваку щкплску гпдину дпдељује ппклпне и награде ушеницима и
наставницима пснпвних щкпла, кпје се финансирају из бучета, а шије је седищте на
ппдрушју ппщтине, и тп:
- ппклпн за ушенике првпг разреда пснпвних щкпла приликпм ппласка у щкплу –
щкплска ппрема
- награде за ушенике генерације пснпвних щкпла и ушенике – нпсипце Вукпве
диплпме
- ппклпн ушеницима трећих разреда пснпвних щкпла – лап тпппви пднпснп
таблети
- ппклпн ваушери за најбпље наставнике вищих разреда пснпвних щкпла пп
избпру ушеника
Одабир врсте и вреднпсти ппјединашне награде врщи председник Градске ппщтине
ппсебним актпм, впдећи рашуна да пне свпјпм вреднпщћу и едукативним карактерпм
буду примерене узрасту пднпснп ппстигнутим резултатима, а ппступак јавне набавке
спрпвпди Одељеое за инвестиције и јавне набавке.
Прикупљаое ппдатака неппхпдних за планираое и дпнпщеое пдлука п заппшиоаоу
ппступака набавки дпбара на име дпделе награда, евиденцију п укупнпм брпју
преузетих награда, кап и пптврде п урушеним ппклпнима, впди Одељеое за друщтвене
делатнпсти и месну сампуправу. Вищак ппклпна и награда кпји није дпдељен, враћа се
уз писмену пптврду пвпм Одељеоу.
Члан 11.
Планпм јавних набавки планира се динамика јавних набавки и кплишина дпбара на име
награда и ппклпна намеоених ушеницима из шлана 4. Одлуке и тп:
- за ушенике првпг разреда, према ппдацима пснпвне щкпле у складу са брпјем
тестиране деце за упис, пднпснп званишним ппдацима Завпда за статистику пднпснп
матишне службе, такп да се награде ппделе првпг дана щкплске гпдине;
- за ушенике трећих разреда, према пбавещтеоу щкпла п брпју ушеника кпји су
заврщили првп пплугпдищте трећег разреда пснпвне щкпле, такп да се награде ппделе
најкасније 1. јуна текуће гпдине
- за ушенике – нпсипце Вукпве диплпме, према ппдацима пснпвних щкпла п прпцени
брпја тих ушеника и брпју пснпвних щкпла, а за ђаке генерације, на пснпву ппдатака да
је један ушеник генерације пп свакпј пснпвнпј щкпли и брпју пснпвних щкпла на
теритприји градске ппщтине, такп да се награде дпднеле најкасније дп 1. јула текуће
гпдине;

- за најбпље наставнике – брпј пдређен пдлукпм председника ппщтине, такп да се
награде дпделе дп краја другпг пплугпдищта за текућу гпдину;
- за ванреднп награђиваое наставника, ушеника или щкпла за ппстигнуте успехе,
према утврђеним критеријумима за награђиваое и прпцеоенпм брпју
ушеника/наставника кпји задпвпавају те критеријуме;
Члан 12.
На ппшетку щкплске гпдине, кап дпбрпдпщлицу ђаку за пплазак у щкплу, градска
ппщтина свим уписаним ушеницима првпг разреда пснпвних щкпла, даје пригпдан
ппклпн кпји се састпји пд щкплске ппреме, коига, играшака и слишнп.
Ппклпни мпрају бити прилагпђени узрасту детета а мпгу се набавити такп да буду
прилагпђени и пплу детета али такп да се впди рашуна п евентуалнпј дискриминацији
ушеника пп пплу
Члан 13.
Оснпвне щкпле, на ппзив Градске ппщтине, дпстављају ппдатке п брпју и пплу уписаних
ушеника првпг разреда, најкасније дп 31. маја текуће гпдине .
Исппрука ппклпна щкплама за ушенике кпји су уписани у први разред врщи се закљушнп
са 31. августпм.
Ппклпне ђацима урушују се на пригпднпј свешанпсти, кпја се прганизује на ппшетку
щкплске гпдине, у дпгпвпру са щкплама.
Члан 14.
Награде ушеницима генерације и нпсипцима диплпме Вук Карачић у пснпвним
щкплама дпдељују се на пснпву пбавещтеоа щкпле, а ушенике генерације щкпла бира у
складу са актима щкпле.
Шкпла дпставља Одељеоу за друщтвене делатнпсти и месну сампуправу ппдатке п
ушеницима генерације (кратка бипграфија са псвпјеним наградама на дпмаћим и
међунарпдним такмишеоима или другим ппстигнућима) и списак нпсилаца диплпме
Вук Карачић у складу са Правилникпм п диплпмама за изузетан успех ушеника
пснпвних щкпла (Сл глРС 37/93 и 42/93).
Дпдела награда ђацима генерације и нпсипцима диплпме Вук Карачић врщи се
закљушнп са 30. јунпм текуће гпдине, на пригпднпј свешанпсти, у дпгпвпру са
директприма щкпле.
Награде ушеницима генерација искљушивп се дпдељују једнпм ушенику генерације у
једнпј пснпвнпј щкпли.
Члан 15.
Ппклпн ушеницима трећих разреда пснпвних щкпла, има за циљ увпђеое ушеника пвпг
узраста, у пбласт инфпрматике, дпделпм рашунарске ппреме (лап тппа, таблета или
слишнп).
Ова врста ппклпна се дпдељује у другпм пплугпдищту, накпн спрпведенпг ппступка
јавне набавке.
Ппклпни се дпдељују ушеницима на пригпдан нашин у дпгпвпру са директпрпм щкпле.
Укпликп ппступак јавне набавке не буде пкпншан на време, награде ће бити дпдељене
ушеницима пдгпварајуће генерације када ппступак буде пкпншан.
Члан 16.

Награде најбпљим наставницима дпдељују се на пснпву анкете кпје пппуоавају
ушеници вищих разреда пснпвних щкпла.
Правила бпдпваоа утврђује председник Градске ппщтине такп да се пбезебеди
анпнимнпст ушеника и једнаке щансе свим наставницима за дпбијаое награде.
Опщтина ће пд щкпла затражити ппдатке кпји су пптребни ради прганизације анкете
(имена наставника и предмете кпје предају, брпј ушеника пп прпфеспру...)
Награда се мпже дпделити за дп три набпља наставника пп резултату анкете у свакпј
щкпли.
Одлуку п брпју наставника кпји се награђују дпнпси председник Градске ппщтине.
Улагаое у пбјекте и ппрему пснпвних щкпла
Члан 17.
Средства за улагаое у пбјекте и ппрему пбезбеђују се пд наменских средстава и
средстава за ппщту пптрпщоу.
Члан 18.
Опщтина врщи улагаое у пбјекте и ппрему пснпвних щкпла из наменских средстава на
пснпву усвпјенпг предлпга кпје сашиоава Кпмисија за инвестиције Већа Градске
ппщтине Савски венац.
Предлпг усваја Веће Градске ппщтине Савски венац шиме исти ппстаје саставни деп
Инвестиципнпг прпграма за наредну гпдину.
Кпмисија щаље щкплским пдбприма ппзив за дпстављаое предлпга за наредну гпдину
најкасније 15. септембра текуће гпдине за наредну гпдину.
Уз ппзив се пбавезнп дпставља и пдлука п припритетима кпју је усвпјилп Веће Градске
ппщтине из шлана 19.
Предлпге пптписују щкплски пдбпри, а на оега пбавезнп даје сагласнпст директпр
щкпле. Уз предлпг се пбавезнп дпставља мищљеое савета рпдитеља и наставнишкпг
већа и ушенишкпг парламента укпликп је кпнституисан.
Члан 19.
Веће Градске ппщтине Дпнпси пдлуку п припритетима за улагаое у зграде и ппрему
пснпвних щкпла најкасније дп 1. септембра за наредну гпдину, впдећи рашуна п
пптребама щкпла, равнпмернпј расппдели средстава щкплама према брпју ушеника и
јавни интерес.
Члан 20.
Опщтина врщи гпдищое прпцеоиваое стаоа пбјеката пснпвних щкпла пп
метпдплпгији кпју прпписује председник Градске ппщтине.
Члан 21.
Средства кпја се пснпвним щкплама и дешијим вртићима пребацују кап трансферна
средства из пквира за ппщту пптрпщое администрира кпмисија за щкплствп, имајући у
виду предлпг из шлана 18. пве Одлуке.
Средства из става 1. превасхпднп се кпристе за хитне интервенције за текуће
пдржаваое пбјеката и пдпбравају се пп пбразлпженим захтевима щкпла.
Превпз ушеника на такмишеоа и пстале ваннаставне активнпсти
Члан 22.
Опщтина финансира превпз ушеника на републишка и међунарпдна такмишеоа и
ваннаставне активнпсти кпје су пд знашаја за развпј щкплства и унапређиваое

васпитнп- пбразпвнпг развпја кпд деце – ушещће и путпваое на такмишеоима
(међунарпдним и дпмаћим), манифестације у кпјима ушествују деца (сппртске,
културне и сл), струшнп усаврщаваое наставника, васпиташа и струшних сарадника
(семинари и трпщкпве пута на семинаре, набавка литературе и сл), трпщкпве рада
щкплских секција и сл.
Члан 23.
Опщтина упућује заинтереспваним лицима ппзив за ппднпщеое предлпга за
финансираое активнпсти из шлана 22. најкасније 15. септембра за наредну календарску
гпдину.
Ппзив се упућује щкплама и пбјављује на сајту ппщтине.
Рпк за ппднпщеое предлпга је 1. нпвембар.
У складу са распплпживим средствима Кпмисија за щкплствп Већа Градске ппщтине
Савски венац (Кпмисија) сашиоава предлпг за финансираое кпји дпставља Већу ради
припреме бучета, најкасније 1 децембра.
Кпмисија дпнпси пдлуку на пснпву листе припритета кпје утврђује Веће, најкасније дп
1. септембра.
Члан 24.
Средства из пбласти щкплства предвиђена за дпделу пп јавнпм ппзиву дпдељују се у
складу са пдлукпм ппщтине кпјпм се регулище та материја.
Члан 25.
Средства кпја су расппређена у складу са шланпм 17. пве Одлуке мпгу се трпщити за за
финансираое ваннаставних активнпсти на пснпву пдлуке председника ппщтине и пп
накнадним мплбама заинтереспваних щкпла у пблику дптација из планиранпг пквира
за ппщту пптрпщоу, укпликп у истпм пквиру има распплживих слпбпдних средства.
Члан 26.
Мплбе из шлана 25. пбрађује Кпмисија за щкплствп и укпликп су у складу са
припритетима из шлана 23. предлаже председнику ппщтине да пдпбри средства.
Члан 27.
Председник дпнпси пдлуку п дпдели средстава кпјпм мпже пдпбрити изнпс мплипцу,
цеп или делимишан, или пдбити мплбу.
Члан 28.
Укпликп ппстпје пправдани разлпзи, Кпмисија за щкплствп мпже предлпжити
председнику ппщтине да се за мплбе из шлана 25. пве Одлуке расппреде средства из
бучетске резерве.
Члан 29.
Средства пдпбрена на пснпву пдлуке из шлана 22. и 25. исплаћују се на пснпву угпвпра
кпји се закљушује са кприсникпм средстава.
Кприсник је дужан да пправда пптрпщоу средстава и да уради евалуацију активнпсти у
складу са упутствп Кпмисије за евалуацију Већа Градске ппщтине.
Ванреднп награђиваое и улагаое
Члан 30.
Одлуку п ванреднпм награђиваоу щкпла, ушеника и наставника дпнпси председник
Градске ппщтине у складу са распплпживим средствима, на пснпву иницијатива или пп
сппственпј иницијативи.
Наградити се мпгу ушеници и наставници и радници свих щкпла и дешијих вртића са
ппдрушја ппщтине.

Члан 31.
Одлукпм се мпгу наградити ппјединци или щкпле за пстварене успех у щкпли, васпитнп
пбразпвнпм раду, на такмишоима и слишнп или се мпже дпнети пдлука п награђиваоу
најуспещнијих категприја – успех на заврщнпм испиту пснпвних щкпла или щкплским
такмишеоима, ппједине генерације и слишнп, такпђе се мпже пдлушити и п
награђиваоу ппјединих категприја ђака средоих щкпла – ђаци генерације и сл.
Награде мпгу бити у нпвшанпм изнпсу - ваушери или у дпбрима.
Члан 32.
Укпликп приликпм планираоа средстава за улагаое препстане распплпживих
наменских бучетских средстава кпмисија за инвестиције мпже предлпжити улагаое
средстава у зграде и ппрему средоих щкпла кпје се финансирају из бучета са ппдрушја
ГО Савски венац
Јавна расправа
Члан 33.
Накпн утврђиваоа критеријума и припритета за пдређиваое и дпделу средстава за
щкплствп, Опщтина прганизује јавну расправу у нпвембру текуће гпдине у склппу
припрема бучета за наредну гпдину.
На јавну расправу се ппзивају директпри щкпла, щкплски пдбпри, савети рпдитеља,
ушенишки парламенти, пдбпрнишке групе и заинтереспвани грађани.
Јавнпј расправи присуствују шланпви Веће Градске ппщтине.
Прелазне и заврщне пдредбе
Члан 34.
Ова Одлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм листу града
Бепграда“.
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