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Основно образовање и васпитање је обавезно и бесплатно што је регулисано
Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”,
број 44/2017). Истим Законом регулисано је да Влада финансира трошкове превоза
ученика који до школе путују са удаЉености веће од четири километра, и образовање,
васпитање и рехабилитацију ученика са сметњама у развоју, гдје јединица локалне
самоуправе на чијој територији родитеЉ ученика има пребивалиште, сноси трошкове
превоза, исхране и смјештаја ученика.
Образовање и васпитање младих дјелатност је од општег интереса друштва, стога је
неопходно да се у тај процес укЉучи и шира друштвена заједница.

Превоз ученика основних школа на подручју Општине Шамац врше два
превозника и то Д.О.О. „Стајић турс“ Шамац за Основну школу „Горња Слатина“ и
Основну школу „Црквина „ и Д.О.О. „Адитив“ Шамац за Основну школу „Шамац“ и
Основну школу “Обудовац“ , на основу Уговора о превозу ученика закЉучених између
основних школа и превозника, а трошкове превоза финансира Министарство просвјете
и културе Републике Српске.

Проблеми у финансирању превоза ученика основних школа који путују на
удаЉености већој од 4 километра присутни су већ дужи временски период посебно на
релацијама Министарства просвјете и културе и превозника.Наиме, превозницима се
мање исплаћује него што је уговорено,односно одобрена саредства која им се уплаћују
нису довоЉна за покривање њихових трошкова тако да дио трошкова за превоз
ученика траже од родитеЉа ученика. НеповоЉна економска ситуација која се огледа у
високој стопи незапослености, ниском животном стандарду грађана а која је
карактеристична за цијелу Републику Српску, Босну и Херцеговину и шире, довела су до
стварања веома неповоЉних услова за образовање младих не само у високом и
средњем него и у основном образовању.
Да би ублажила овако тешку економску ситуацији и дала што већи допринос у
образовању младих, локална заједница је донијела ЗакЉучак о свом учешћу у
финансирању трошкова превоза ученика, како би родитеЉима ученика смањила
трошкове школовања.

ЗакЉучком Начелника општине одобрена су новчана средства од 10.000,00 КМ за
суфинансирање трошкова превоза ученика основних школа у другом полугодишту
школске 2015/2016 године и то по 500,00 КМ мјесечно по свакој школи за мјесеце
фебруар, март, април, мај и јуни 2016.
Посебно треба нагласити присутан проблем у превозу ученика првих разреда који
путују на овој удаЉености, напомињемо да се ради о дјеци која имају само шест година
а која због дужине трајања наставе нису у могућности да користе организовани превоз
за ученике него их најчешће возе родитеЉи приватним аутомобилима у школу и иду по
њих што представЉа додатно оптерећење за родитеЉе не само у финансирању
трошкова њиховог превоза него и у времену које родитеЉ мора одвојити за превоз
дјетета од куће до школе и обрнуто.Такође се врши суфинансирање ове категорије
ученика који не могу користити уговорени превоз због међусмјенске наставе.
Суфинансирање је вршено на начин додјеле једнократне помоћи и то врло често једном
лицу за више лица, што представЉа озбиЉан недостатак у начину утрошка буџетских
средстава за ове најмене.

За разлику од основног образовања које је обавезно, средње образовање није
обавезно, али како је интерес локалне заједнице да средњим образовањем буде
обухваћен што већи број младих Људи па је у том правцу и предузела одређене
активности којим би
смањила трошкове школовања ученика, тако је Начелник
општине под бројем 01-022-66/2016 донио следећи
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I – Одобравају се новчана средства у износу од 80.000,00 КМ (словима:
осамдесетхиЉадаконвертибилнихмарака) на име суфинансирања трошкова превоза
ученика (путника) Средње школе „Никола Тесла“ Шамац за друго полугодиште за
школску 2015/2016 годину и недостајући износ трошкова превоза ученика основних
школа и то: 70.000,00 КМ за превоз 232 ученика средње школе од чега: на релацији
Модрича - Шамац 48 ученика и 184 ученика са подручја МЗ Шамац - Шамац и 10.000,00
КМ за превоз ученика основних школа на општини Шамац (недостајући износ
средстава).
II – одобрена средства ће се уплатити на жиро рачуне превозника а на терет
економског кода 416300, текуће дознаке грађанима - превоз ученика.

III – за реализацију рјешења о одобравању средстава задужује се Одјељење за
финансије.

Образложење
Општина Шамац у школској 2015/2016. суфинансирало је трошкове превоза
ученика (путника) Средње школе «Никола Тесла» Шамац за пет мјесеци другог
полугодишта.
Трошкове превоза ученика у првом полугодишту финансирају родитеЉи ученика
у 100% износу а трошкове превоза ученика у другом полугодишту финансира Општина
Шамац такође у 100% износу.
Средства за суфинансирање трошкова превоза ученика обезбјеђена су у Буџету
Општине Шамац на потрошачкој јединици 0150, економски кода 416300, текуће дознаке
грађанима – превоз ученика.
Средства намјењена за суфинансирање трошкова превоза ученика одобравају се
родитеЉима ученика а уплаћивано је превозницима редовних линија мјесечно по
испоставЉеним фактурама.
Задужено је ОдјеЉење за привреду да сачини рјешења о исплати накнаде
превозницима за мјесеце фебруар, март, април, мај и јуни. Прилог рјешења чини
списак ученика путника, цијене превоза за појединачне релације и испоставЉене
фактуре превозника на редовној линији за сваки мјесец појединачно.
Треба нагласити да се овај ЗакЉучак односи на друго полугодиште школске
године 2015/2016.

ЗакЉучком су обухваћени ученици који се образују у Средњој школи „Никола
Тесла“ у Шамцу, чиме се настојао привући што већи број ученика у ову школу и како би
се смањио број ученика који се школују у истим школама у сусједним општинама.

У 2016.години превоз у школу користило је 232 ученика Средње школе“Никола
Тесла“ од чега: на релацији Модрича - Шамац 48 ученика и 184 ученика са подручја МЗ
Шамац - Шамац и недостајући износ средстава за превоз ученика основних школа на
општини Шамац у износу од 10.000, 00 КМ.

За трошкове превоза ученика основних и Средње школе „Никола Тесла“ у
2016.години из Буџету општине Шамац издвојено је 87.879,00 КМ . На терет Буџета у
2017. години укњижено је још 9.563,00 КМ у корист превозника „Адитив“ д.о.о. Шамац
због немогућности књижења у 2016. години. Плаћање ових обавеза вршено је продајом
неиграђеног и изграђеног градског земЉишта по врло неповоЉним цијенама за
локалну заједницу.

ПЛАН РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ПРЕВОЗ УЧЕНИКА 2017.ГОДИНУ

У 2017.години у Буџету је планирано 85.000 КМ и то: 10.000 КМ на име накнаде
трошкова превоза ученика основних школа и 70.000 КМ на име суфинансирања
трошкова превоза ученика Средње школе “Никола Тесла” у Шамцу и 5.000 КМ за превоз
ученика основних школа који нису обухваћени редовним аутобуским линијама.
Општина Шамац у школској 2016/2017 години суфинансираће трошкове превоза
ученика (путника) Средње школе “Никола Тесла“ Шамац за четири мјесеца другог
полугодишта и то за мјесеце: фебруар, април, мај и јуни. Трошкови превоза за март
мјесец пали су на терет родитеЉа, уз споразум који смо постигли са превозницима да
се цијена аутобуских карата снизи за по 5 КМ на мјесечном нивоу и изостанак
суфинансирања превоза ученика са општине Модрича, постигнуто је смањење од цца.
25.000,00 КМ. Овим смањењем биће обухваћено финансирање буџетске позиције од
планираних 85.000 КМ што ће бити достатно за суфинансирање превоза у овој години.
Трошкове превоза ученика у првом полугодишту 2017/2018. финансираће родитеЉи
ученика, а у буџетској 2017. години финансирано је друго полугодиште школске
2016/2017. и то мјесеци: фебруар, април, мај и јуни (Рјешење за јуни мјесец односи се
на половину јануара и једну половина јуна мјесеца).
Рјешењем Начелника бр. 01-022-45/2017 од 21.02.2017. одобрена су средства у
износу од 73.589,50 КМ односно 69.525,50 КМ + 8.627,00 КМ („Адитив“ д.о.о Шамац) +
4.000,00 КМ за вањске линије, а то чини 82.152,50 КМ што ће бити покривено накнадним
рјешењем, те се то подудара са буџетском позицијом предвиђеном за 2017. годину, а за
2018. годину Општина Шамац треба да тражи друга рјешења.
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