
На основу члана 7. Закона о превозу у друмском саобраћају ("Службени гласник Републике 
Србије", бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/11 и 68/15 - др. закони), члана 15. члана 22. и 
члана 23. Одлуке о социјалној заштити у општини Рума ("Службени гласник РС", број 8/2013, 
16/2014, 28/2014, 13/2015, 41/2016 и 25/2017) и члана 37. став 1. тачка 7. Статута општине 
Рума ("Службени лист општина Срема", број 6/2009, 38/2012 и 28/2014), Скупштина општине 
Рума, на седници одржаној 20. децембра 2017. године, донела је 

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈЕ ЛИЦА КОЈА ОСТВАРУЈУ ПРАВО 

НА СУБВЕНЦИЈУ У ГРАДСКОМ, ПРИГРАДСКОМ И МЕЂУМЕСНОМ 
ПРЕВОЗУ

Члан 1. 
Овом Одлуком утврђују се категорије лица која остварују право на субвенционисање превоза у 
градском, приградском и међумесном саобраћају, начин и поступак за остваривање права и 
начин исплате субвенције. 

Члан 2. 
Право на субвенцију превоза имају следећа лица: 

 -инвалидна лица, пензионери и лица старија од 65 година - у градском саобраћају и у 
приградском саобраћају од места пребивалишта до Руме и обратно; 

 -лица оболела од болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, 
бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, 
инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни 
инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и 
парализе, хемофилија, инсулин-зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на 

дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције, и сл;(. 
 -труднице и мајке са дететом до навршене две године живота; 

 -ученици основних школа - према важећем Закону о основама система образовања и 
васпитања; 

 -ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, АП Војводина или локална 
самоуправа - у складу са овом Одлуком; 

 -студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија или АП Војводина чије 
су породице корисници права на новчану социјалну помоћ; 

 -деца, ученици и студенти са сметњама у развоју, као и њихови пратиоци уколико је то 
препорука Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и 
социјалне подршке детету и ученику, а на основу решења Општинске управе - у градском, 
приградском и међумесном превозу. 

Члан 3. 
За инвалидна лица, пензионере, лица старија од 65 година, труднице и мајке са дететом до 
навршене две године живота, субвенција се остварује за календарску годину у којој остварује 
право. 

Лица оболела од болести од већег социо-медицинског значаја, остварују право на субвенцију 
превоза, у висини цене аутобуске карте од места пребивалишта до здравствене установе, и 
натраг, уколико нису ово право остварили по неком другом основу (нпр. код Републичког фонда 
за здравствено осигурање). Такође, могу остварити и право на субвенционисани превоз у 
градском саобраћају и у приградском саобраћају од места пребивалишта до Руме и обратно. 

За лица која похађају предшколску, основну, средњу или високошколску установу, субвенција 
се остварује за време трајања васпитне односно школске године.

Члан 4. 



Ближе услове, поступак за остваривање права на субвенцију превоза и висину субвенције за 
лица из члана 2. ове Одлуке утврдиће Општинско веће за сваку календарску, односно школску 
годину. 

Члан 5. 
Превозник се обавезује да услугу превоза врши за категорије лица из члана 2. ове Одлуке, под 
условима и начин ближе прописан актом Општинског већа. 

Члан 6. 
Општинска управа општине Рума расписује Јавни позив за остваривање права на 
субвенционисан превозкоји се објављује на званичном интернет порталу Општине Рума и 
огласној табли Општинске управе општине Рума.
Све категорије лица из члана 2. ове Одлуке, осим ученика основних школа, остварују право на 
субвенционисан превоз подношењем захтева Општинској управи општине Рума по 
расписаном Јавном позиву. 

Члан 7. 
Субвенционисање трошкова превоза ће се ускратити ако: 

 -лице из члана 2. ове Одлуке да лажне или нетачне податке или промени место 
пребивалишта, 

 -ученик, односно студент напусти школовање, 
 -или наступе друге околности од утицаја на остварено право.

Члан 8. 
О праву на остваривање права на субвенционисан превоз у првом степену решава Општинска 
управа општине Рума - Одељење за друштвене делатности. 

По жалби на првостепено решење Општинске управе, у другом степену, решава Општинско 
веће општине Рума. 

Сви докази у вези са остваривањем права на субвенционисан превоз могу се проверити по 
службеној дужности. 

Члан 9. 
У међумесном превозу корисници субвенције право на субвенцију превоза стичу под условима 
и на начин прописан актом Општинског већа из члана 4. ове Одлуке. 

Линијски градски и приградски превоз се обавља у складу са јавним уговором о поверавању 
обављања делатности линијског превоза путника на територији општине Рума (јавно-приватно 

партнерство.( 
Средства за спровођење ове Одлуке обезбеђују се из буџета општине Рума.

Члан 10. 
Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врши Општинска управа - Одељење за 
друштвене делатности. 

Члан 11. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општина 

Срема." 
Скупштина општине Рума 
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