
          

На основу члана 4. Одлуке о утврђивању категорије лица која остварују право 
на  субвенцију  у  градском,  приградском  и  међумесном  превозу  (Сл.лист  општина 
Срема", број: 44/17), члана 15., 22. и 23. Одлуке о социјалној заштити у Општини Рума 
(Сл.лист општина Срема, број: 8/13, 6/14,  13/15, 41/16,  25/2017) и члана 51.  став 1. 
Пословника о раду Општинског  већа општине Рума (Сл.лист општина Срема,  број: 
35/09),  Општинско  веће  општине  Рума,  на  седници  одржаној  16.07.2020. године, 
донело је 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К

О БЛИЖИМ УСЛОВИМА, ПОСТУПКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА И 
ВИСИНИ СУБВЕНЦИЈЕ У ГРАДСКОМ, ПРИГРАДСКОМ И МЕЂУМЕСНОМ 

ПРЕВОЗУ

Члан 1

Овим Правилником се ближе утврђују  категорије  лица,  услови,  критеријуми, 
поступак и висина субвенције превоза у градском, приградском и међумесном превозу.

Члан 2 

Право  на  субвенцију  превоза  имају  следећа  лица  са  пребивалиштем  на 
територији општине Рума:

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

2. 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.) и њихов пратилац - у висини цене аутобуске 
карте од места пребивалишта до здравствене установе, и назад, у  року од 6 месеци од 
обављеног  прегледа/интервенције  у  здравственој  установи, 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 и 
приградском саобраћају од места пребивалишта до Руме и обратно;

3. труднице и мајке са дететом до навршене две године живота - у градском 
и приградском саобраћају,

4.  ученици  основних  школа -  према  важећем Закону  о  основама  система 
образовања и васпитања,

5. ученици средњих школа са пребивалиштем на територији општине Рума, 
који похађају школу са седиштем на територији општине Рума,  чији је оснивач 



Република Србија, АП Војводина или локална самоуправа - у градском и приградском 
саобраћају,

6. ученици средњих школа са пребивалиштем на територији општине Рума, 
који похађају школу са седиштем ван територији општине Рума, чији је оснивач 
Република Србија, АП Војводина или локална самоуправа - у међумесном саобраћају,

7. ученици средњих школа са пребивалиштем у насељеном месту Кленак, 
који похађају  школу са седиштем на територији града Шапца,  чији  је  оснивач 
Република Србија, АП Војводина или локална самоуправа - у међумесном саобраћају,

8. ученици средњих школа са пребивалиштем на територији општине Рума, 
а који похађају школу са седиштем на територији града Шабца и користе воз као 
превозно средство на релацији Рума-Шабац,

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

10. 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 саобраћају.

         За лица из става 1. тачке 1., 3., 4. и 5. овог члана, превоз се обавља у складу са 
уговором о јавном приватном партнерству.

Члан 3

Субвенције  се  остварују  на  основу  јавног  позива  који  ће  бити  оглашен  на 
порталу Општине Рума и на огласним таблама Општинске управе општине Рума.

Све  категорије  лица  из  члана  2.  овог  Правилника,  право  остварују  путем 
подношења  обрасца  захтева  за  остваривање  права  на  субвенционисање  превоза 
Општинској управи, осим ученика основних школа који право остварују по Закону.

Уз захтев за остваривање права на субвенционисани превоз,  достављају се и 
следећи докази:

1. Пензионери и лица старија од 65 година:

- копију решења о остваривању права на пензију или последњи чек од пензије,

- доказ о месту пребивалишта, односно фотокопију личне карте из које се може 
утврдити место пребивалишта или очитани подаци уколико је лична карта са чипом.

2. Инвалидна лица:

- копију документа којим се утврђује инвалидност,

               - доказ о месту пребивалишта, односно фотокопију личне карте из које се 
може утврдити место пребивалишта или очитани подаци уколико је лична карта са 
чипом.

3.  Лица  оболела  од  болести  од  већег  социо-медицинског  значаја и  њихови 
пратиоци:



- мишљење изабраног лекара о неопходности прегледа или интервенције - не 
старији од годину дана,

- потврду Републичког фонда за здравствено осигурање да корисник не може 
остварити регрес трошкова превоза за дату релацију,

- фотокопију медицинског извештаја са прегледа/интервенције за који се тражи 
субвенција превоза,

- доказ о месту пребивалишта, односно фотокопију личне карте из које се може 
утврдити место пребивалишта или очитани подаци уколико је лична карта са чипом.

4. Ученици средњих школа са пребивалиштем на територије општине Рума, који 
похађају школу са седиштем на територији општине Рума, чији је оснивач Република 
Србија, АП Војводина или локална самоуправа:

- потврду школе коју похађају да су редовни ученици,

-  доказ  о  месту  пребивалишта  ученика,  односно   фотокопију  личне  карте 
ученика из које се може утврдити место пребивалишта или очитани подаци уколико је 
лична карта са чипом,

- доказ о месту пребивалишта за родитеље, законске старатеље или хранитеље, 
односно фотокопију личне  карте  родитеља,  законског старатеља или хранитеља,  из 
које се може утврдити место пребивалишта или очитани подаци уколико је лична карта 
са чипом.

5. Ученици средњих школа са пребивалиштем на територије општине Рума, који 
похађају школу са седиштем ван територији општине Рума, чији је оснивач Република 
Србија, АП Војводина или локална самоуправа:

- потврду школе коју похађају да су редовни ученици,

            -  доказ о месту пребивалишта ученика,  односно фотокопију личне карте 
ученика из које се може утврдити место пребивалишта или очитани подаци уколико је 
лична карта са чипом,

- доказ о месту пребивалишта за родитеље, законске старатеље или хранитеље, 
односно фотокопију личне  карте  родитеља,  законског старатеља или хранитеља,  из 
које се може утврдити место пребивалишта или очитани подаци уколико је лична карта 
са чипом,

- доказ да нису корисници смештаја у ученичким домовима, уколико општина у 
којој похађају школу има ученички дом.

6.  Студенти  високошколских  установа  чији  је  оснивач  Република  чије  су 
породице корисници права на новчану социјалну помоћ:

-  потврду  високошколске  установе  да  се  школују  на  терет  буџета  и  да  су 
уписали одговарајућу годину студија,

- доказ о месту пребивалишта студента, односно фотокопију личне карте из које 
се може утврдити место пребивалишта или очитани подаци уколико је лична карта са 
чипом,

- изјаву да студент није корисник регреса превоза из средстава која обезбеђује
АП Војводина,



- доказ да студент и његови родитељи, законски старатељи, односно хранитељи 
не поседују стамбени простор у месту у коме студирају,

-  копију решења Центра за  социјални рад да  је  студент  из  породице која  је 
корисник права на новчану социјалну помоћ.

7. Деца, ученици и студенти са сметњама у развоју и њихови пратиоци:

-  потврду  надлежне  васпитне,  односно  школске  установе  да  је  дете,  ученик 
односно студент  уписан  у одговарајућу предшколску установу,  односно да редовно 
похађају основну или средњу школу, односно високошколску установу на територији 
Републике Србије,

-  доказ  о  месту  пребивалишта  за  дете,  ученика  односно  студента,  односно 
фотокопију личне карте из које се може утврдити место пребивалишта или очитани 
подаци уколико је лична карта са чипом,

- доказ о месту пребивалишта за родитеље, законске старатеље или хранитеље, 
односно фотокопију личне  карте  родитеља,  законског старатеља или хранитеља,  из 
које се може утврдити место пребивалишта или очитани подаци уколико је лична карта 
са чипом,

-  налаз  и  мишљење  Комисије  за  процену  потреба  за  пружањем  додатне 
образовне,  здравствене  и  социјалне  подршке  детету  и  ученику  у  коме  се  исказује 
потреба за пратиоцем,

- доказ да нису корисници интернатског или домског смештаја у месту у коме се 
школују, уколико похађају установу ван територије општине Рума.

Ученици основних школа право на субвенционисани превоз остварују на основу 
спискова основних школа које ће свака школа за своје ученике доставити Општинској 
управи  oпштине  Рума  - Одељењу  за  друштвене  делатности на  почетку  сваког 
полугодишта.  Наведени  спискови  обухватају  име  и  презиме  ученика  -  путника  и 
релацију на којој ученик путује.

Ученици средњих школа из става 3. тачка 4. и 5. овог члана:

- чије су породице корисници права на новчану социјалну помоћ, поред напред 
наведених доказа, достављају и копију решења Центра за социјални рад да је ученик из 
породице која је корисник права на новчану социјалну помоћ;

-  чије  су  породице  корисници  права  на  дечији  додатак  и  копију  решења  о 
остваривању права на дечији додатак;

- уколико су треће и четврто дете по рођењу у породици: изводе из  матичне 
књиге рођених за сву децу и доказе о месту пребивалишта.

 Члан 4

Висина субвенције за лица из члана 2. овог Правилника, износи:

1)  за пензионере и лица старија од 65 година - 70% од цене превозне карте,



2)  за лица оболела од болести од већег социо-медицинског значаја и њихове 
пратиоце  -  100%  од  цене  превозне  карте од  места  пребивалишта  до  здравствене 
установе и назад,

            3) за лица оболела од болести од већег социо-медицинског значаја и њихове 
пратиоце - 70% од цене превозне карте од места пребивалишта до Руме и назад,

4)  за инвалидна лица - 70% од цене превозне карте, 

5)  труднице и мајке са дететом до навршене две године живота -  70% од цене 
превозне карте,

6)  за ученике основних школа - 70% од цене месечне карте,

7) за  ученике средњих школа са  пребивалиштем на  територије општине Рума, 
који похађају школу са седиштем на територији општине Рума - 70% цене месечне 
карте,

            8) за ученике средњих школа са пребивалиштем на територије општине Рума, 
који  похађају  школу  са  седиштем  ван  територији  општине  Рума,  а  које  нема  на 
територији општине Рума -   до 70% цене месечне карте."

            9) за ученике средњих школа са пребивалиштем на територије општине Рума, 
који похађају школу са седиштем ван територији општине Рума -  15% цене месечне 
карте,

 10) за  ученике средњих школа са  пребивалиштем на територије општине Рума, 
који  похађају  школу  са  седиштем   на  територији  града  Шабца  и  користе  воз  као 
превозно средство на релацији Рума-Шабац - 100% од цене возне карте,

          11) за ученике средњих школа са пребивалиштем на територије општине Рума, 
који похађају школу са седиштем ван територији општине Рума, а чије су породице 
корисници права на дечији додатак или су из породице са троје и више деце -  50% 
цене месечне карте,

    12) за ученике средњих школа са пребивалиштем на територији општине Рума, 
који похађају школу са седиштем ван територије општине Рума, а чије су породице 
корисници права на новчану социјалну помоћ,  као и деца под старатељством или у 
хранитељским породицама - 70% цене месечне карте,

          13) за ученике средњих школа са пребивалиштем у насељеном месту Кленак, 
који  похађају  школу  са  седиштем  на  територији  града  Шабца,  чији  је  оснивач 
Република Србија, АП Војводина или локална самоуправа - 30% цене месечне карте,

          14) за ученике средњих школа са пребивалиштем у насељеном месту Кленак, 
који  похађају  школу  са  седиштем  на  територији  града  Шабца,  а чије  су  породице 
корисници права на новчану социјалну помоћ, дечији додатак или су из породице са 
троје и више деце - 70%  цене месечне карте,

          15)  за студенте високошколских установа чији је оснивач Република Србија или 
АП Војводина чије су породице корисници права на новчану социјалну помоћ -  70% 
цене месечне карте,



          16) за децу, ученике и студенте, односно њихове пратиоце, а према препоруци 
Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне 
подршке детету и ученику - 100% од цене превозне карте.

Члан 5

Цена месечне карте се утврђује на основу цене карте превозника за сваки правац 
у складу са бројем радних дана у месецу.

Превозник је дужан да Општинској управи општине  Рума достави фактуру са 
бројем превезених путника, односно бројем месечних карата, за сваку линију посебно 
и број дана у којима је вршен превоз.

Члан 6

У међумесном превозу подносилац захтева (ученик средње школе или родитељ) 
се изјашњава о превознику чије ће услуге користити и подношењем самог захтева даје 
сагласност да општина са превозником склопи уговор о превозу на исказаној линији  и 
преносу  одговарајућег  износа  субвенције  које  лице  остварује  на  основу  Одлуке 
Скупштине општине и овог Правилника, на рачун изабраног превозника, до 15.-ог у 
месецу за текући месец по рачунима за издате месечне карте.

За  ученике  основних  и  средњих  школа,  у  приградском  превозу,  превоз  се 
обавља у складу са уговором о јавном приватном партнерству.

Члан 7

Субвенционисање трошкова превоза ће се ускратити ако:

-  лица из члана 2. ове  Одлуке дају лажне или нетачне податке или промене 
место пребивалишта;

- ученик, односно студент напусти школовање;

- или наступе друге околности од утицаја на остварено право.

Члан 8

О  остваривању права  на  субвенционисани  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.

Надлежна  служба  Општинске  управе  општине  Рума  задржава  право провере 
података наведених  у  достављеним  документима за  све  време  трајања  права  на 
субвенцију превоза.



Општинска управа општине Рума збирно решење (списак) из става 1. овог члана 
доставља и превознику коме је поверена услуга превоза.

Члан 9

            Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о ближим 
условима, поступку за остваривање права и висини субвенције у градском, 
приградском и међумесном превозу, број: 06-51-2/2019-III као и Правилник о изменaма 
и допунама Правилника о ближим условима, поступку за остваривање права и висини 
субвенције у градском, приградском и међумесном превозу, број: 06-63-7/2019-III.

Члан 10

Овај Правилник ступа  на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној 
табли Општинске управе Општине Рума.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РУМА

                                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

                                                                                                 Слађан Манчић 

Број: 06-35-11/2020-I                              

Дана: 16.07.2020              
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