ОСНОВНА ШКОЛА „ВЛАДИМИР ПЕРИЋ ВАЛТЕР“ ПРИЈЕПОЉЕ

ПРАВИЛНИК
О НАКНАДАМА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ УЧЕСТВУЈУ НА ТАКМИЧЕЊИМА

Пријепоље, 2019. године

На основу члана 119. став 1. тачка 1) и члана 189. став 1. тачка 5) Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18-др. закон и 10/19), члана 27.
Правилника о критеријумима и стандарду за финансирање установе која обавља делатност основног
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 73/16 и 45/18) и члана 78. Статута Основне
школе „Владимир Перић Валтер“ у Пријепољу, Школски одбор на седници одржаној дана 21.03.2019.
године, донео је
ПРАВИЛНИК
О НАКНАДАМА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ УЧЕСТВУЈУ НА ТАКМИЧЕЊИМА
Члан1.
Овим Правилнком утврђују се висина, услови и начин исплате накнаде за ученике Школе
који учествују на такмичењима.
Члан2.
Накнадама и другим примањима из претходног члана, сматрају се:
1. накнаде за превоз на такмичењу (у даљем тексту: превоз).
2. накнада за храну на такмичењу (у даљем тексту: храна).
Члан 3.
Уколико Школа није обезбедила превоз, ученици остварују право на накнаду трошкова превоза
у висини цене превозне карте у јавном саобраћају (градски, приградски и међуградски) од седишта
Школе, до места у које се ученик упућује на такмичење и повратак у место поласка.
Ученици на име хране за време такмичења остварују право на новчану надокнаду и то:
- за општинско такмичење Школа домаћин такмичења, обезбеђује храну за ученике који учествују на
такмичењу у износу до 300,00 динара;
- за окружно/регионално и међуокружно такмичење - 50% дневнице за службено путовање у земљи
(исплаћује се до висине објављеног неопорезивог износа за дневнице) по дану за такмичење;
- за републичко и међународно такмичење - 100% дневнице за службено путовање у земљи
(исплаћује се до висине објављеног неопорезивог износа за дневнице) по дану за такмичење.
Члан 4.
Обрачун накнаде трошкова за превоз и храну врши се према Списку ученика учесника
такмичења.
Ученик је у обавези да при подизању накнаде трошкова потпише Списак из става 1. овог члана,
чиме потврђује да су настали трошкови и да је исте подигао.
Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана доношења.
Дел. број: 225
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