На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом
(,,Службени гласник РС,, број 16/2002, 115/2005 и 107/2009) и члан а 26. Статута општине
Брус (,,Службени лист општине Брус, број 14/08, 4/11, 2/14, 10/14-пречишћен текст и
15/16),
Скупштина општине Брус на седници одржаној дана 23.03.2018. године, донела је
ОД Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ И ДРУГИМ ОЛАКШИЦАМА ПОРОДИЦИ
СА ДЕЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БРУС
Члан 1.
У Одлуци о финансијској подршци и другим олакшицама породици са децом на
територији општине Брус, број 400-492/2013-I од 15.10.2013.године („Службени лист
општине Брус“, број 9/13, 7/14 и 10/14-пречишћен текст) у члану 2. став 1., иза тачке 6.
додаје се тачка 7. која гласи:
„Бесплатан превоз, исхрана и смештај деце и ученика са сметњама у развоју и
инвалидитетом и њихових пратилаца, без обзира на удаљеност места становања од
школе“.
Члан 2.
Иза члана 5., додаје се члан 5а. који гласи:
„Деца са сметњама у развоју која похађају припремни предшколски програм, као и
ученици који похађају наставу у специјалним школама за децу са посебним потребама,
имају право на обезбеђивање превоза, исхране и смештаја“.
Члан 3.
Иза члана 6., додаје се члан 6а. који гласи:
„Право на исхрану из члана 2. ове Одлуке остварује се обезбеђивањем бесплатне
исхране, уколико се организује у оквиру установе, а на основу списка ученика и
одговарајуће документације које установа доставља Општинској управи-Одсеку за
друштвене делатности.
Право на бесплатну исхрану ученика са сметњама у развоју остварује се на основу
списка ученика који школа месечно доставља Општинској управи-Одсеку за друштвене
делатности са приложеном фотокопијом решења о категоризацији или мишљења
Интерресорне комисије о сметњама у развоју за сваког ученика, до 5-ог у месецу, за тај
месец“.
Члан 4.
Иза члана 6а. додаје се члан 6б., који гласи:
„Право на смештај из члана 2. ове Одлуке остварује се обезбеђивањем бесплатног
смештаја у интернату специјалне школе плаћањем трошкова смештаја по фактурама
школа са интернатским смештајем на територији Републике Србије, које имају седишта
изван територије општине Брус, уколико на територији општине нема одговарајуће школе,
а на основу Решења Општинске управе-Одсека за друштвене делатности.
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Изузетно од става 1 овог члана, под условима утврђеним овом Одлуком, деци са
сметњама у развоју обезбедиће се накнада трошкова смештаја код приватног станодавца, у
случају када су потребе детета такве да није могућ смештај у јавним установама на основу
мишљења Интерресорне комисије и школе. Накнада трошкова смештаја код приватног
станодавца се исплаћује станодавцу на основу уговора о становању детета закљученог
између законског заступника детета и приватног станодавца“.
Члан 5.
Иза члана 6б. додаје се члан 6ц., који гласи:
„Право на плаћање трошкова смештаја ученика са сметњама у развоју остварује
родитељ, старатељ или хранитељ ученика, на основу поднетог захтева Општинској
управи-Одсеку за друштвене делатности, уз који се прилаже следећа документација:
- потврда школе о упису и редовном похађану наставе,
- потврда школе о смештају ученика у интернату, односно уверења да смештај
детета није могућ због његових посебних потреба,
- фотокопија решења о категоризацији односно мишљење Интерресорне
комисије,
- фотокопија извода матичне књиге рођених за ученика,
- пријава пребивалишта или фотокопија личне карте за подносиоца захтева.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Брус“.
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