
 На основу члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени Гласник 
РС“, број: 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), члана 20. став 1. тачка 4) и члана 32. 
Закона о локалној самоуправи („Службени Гласник РС“, број: 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-
др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 40. став 1. тачка 6) и тачка 11) Статута општине 
Дољевац („Службени лист Града Ниша“, број: 127/2018, 91/2019 и 22/2021) 
 Скупштина општине Дољевац, на својој седници одржаној дана 16. марта 2023. године, донела 
је 

 О Д Л У К У 
о финансијским издвајањима у области образовања 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком прописују се и одобравају додатна финансијска издвајања у области образовања 
и васпитања из средстава буџета општине Дољевац. 

 
Члан 2. 

 Општина Дољевац у складу са законским прописима може финансирати из средстава буџета: 
I Основно образовање 

- Једнократну новчану помоћ за ученике првог разреда основне школе „Вук Караџић“ Дољевац; 
- Ученичке награде; 
- Друге потребе у складу са опредељеним средствима у буџету општине Дољевац. 

II Средње образовање 
- Превоз ученика Средње школе „Дољевац“ са пребивалиштем на територији општине Дољевац, од 

места становања до школе без обзира на удаљеност места становања; 
- Превоз ученика средњих школа, са местом пребивалишта на територији општине Дољевац, када је 

место становања на удаљености већој од четири километара од седишта школе, када су школе на 
територији друге јединице локалне самоуправе (град, општина), у складу са опредељеним средствима 
у буџету општине Дољевац; 

- Ученичке награде. 
Члан 3. 

 Висину једнократне новчане помоћи за ученике првог разреда Основне школе „Вук Караџић“ 
Дољевац, из члана 1. став I  алинеја 2. ове Одлуке, утврђује председник општине у складу са Одлуком 
о буџету општине Дољевац. 

Члан 4. 
 Средства за реализацију ове Одлуке обезбеђују се у буџету општине Дољевац. 
 

Члан 5. 
 За реализацију ове Одлуке надлежна је Општинска управа општине Дољевац – Одељење за 
општу управу и ванпривредне делатности и Одељење за привреду и финансије. 

 
Члан 6. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о финансијским издвајањима у вези са 
образовањем („Службени лист Града Ниша“, број: 97/2013). 

 
Члан 7. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 

Број: 400-64 
У Дољевцу, 16.03.2023. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 
Председник 

Дејан Смиљковић 


