
На основу члана 190. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Сл. 

гласник РС“ бр.88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 27/2018-др. закон и 6 /2020) и члана 72. 

Статута општине Крупањ (,,Сл. лист општине Крупањ“ бр.4/19), Општинско веће општине 

Крупањ на седници одржаној дана 31.08.2020.године доноси:  

 

П Р А В И Л Н И К  

о рефундацији трошкова набавке уџбеника за ученике првог разреда Основних 

школа на територији општине Крупањ и ученика свих разреда Средње школе у 

Крупњу 

 

Члан 1. 

 Овим Правилником утврђују се ближи услови за остваривање права на рефундацију 

трошкова набавке уџбеника за ученике првог разреда Основних школа на територији 

општине Крупањ и ученике свих разреда Средње школе у Крупњу. 

 

Члан 2. 

 Право на рефундацију трошкова имају родитељи или други законски заступници 

ученика који је уписан у први разред Основних школа на територији општине Крупањ и 

ученика свих разреда Средње школе у Крупњу почев од школске 2020/2021 године. 

 

Члан 3. 

 Родитељи или други законски заступници ученика првих разреда Основних школа 

на територији општине Крупањ имају право на рефундацију трошкова за куповину нових 

уџбеника и исти постају њихово власништво. 

 Родитељи или други законски заступници ученика првог разреда Средње школе у 

Крупњу имају право на рефундацију трошкова за набавку нових или коришћених уџбеника, 

док за ученике почев од другог разреда Средње школе у Крупњу имају право на 

рефундацију трошкова набавке коришћених уџбеника. 

 

Члан 4. 

 Средства за ове намене биће опредељена Одлуком о буџету општине Крупањ. 

 

Члан 5. 

 Висина рефундације трошкова за куповину нових уџбеника је у износу цене која је 

исказана на одговарајућем рачуну, а који се прилаже приликом подношења захтева за 

рефундацију за уџбенике који су на списку изабраних уџбеника достављених општини од 

стране школа. 

 Висина рефундације трошкова коришћених уџбеника је у највишем износу од 

4.000,00 динара. Доказ о куповини коришћених уџбеника је Изјава родитеља или законског 

заступника потписана под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. 

 

Члан 6. 

 Рефундација трошкова се врши на основу достављених спискова оверених од стране 

одељенских старешина и директора школе са приложеним оригиналним доказима о 

набавци уџбеника и текућим рачунима родитеља. 



 Рефундација трошкова набавке уџбеника се врши  од стране општине Крупањ на 

текући рачун родитеља или законског заступника.  

 

Члан 7. 

 Захтев за рефундацију трошкова набавке уџбеника се не може тражити по оба 

основа. 

 

Члан 8. 

 Уџбеници набављени на овај начин не постају власништво ученика Средње школе у 

Крупњу, већ их исти добија на коришћење док не заврши разред.  

 По престанку статуса ученика Средње школе у Крупњу или по завршетку разреда 

ученик је дужан да уџбенике врати школи. 

 

Члан 9. 

 Проверу исправности документације коју предају школе општини ради рефундације 

контролишу Комисије формиране од стране директора школа. 

 

Члан 10. 

 Родитељи су дужни да захтеве за рефундацију уз комплетне доказе поднесу школи 

најкасније до 21. септембра, а школе обједињене захтеве подносе општини Крупањ 

најкасније до 10. октобра.  

Члан 11. 

 Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ,,Службеном листу 

општине Крупањ“. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КРУПАЊ 

 

 

 

 

II Број: 110-6/2020                    ПРЕДСЕДНИК 

31.08. 2020.године              ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

К р у п а њ                 Иван Исаиловић с.р. 

                         


