На основу члана члана 60. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош
бр. 13/2008 – пречишћени тексти 07/10) и на основу Правилника о партиципирању општине Мали
Иђош у путним и другим трошковима редовних ученика основних и средњих школа („Сл.лист
општине Мали Иђош“ бр. 3/2015) и његових измена која су објављена у „Службеном листу
општине Мали Иђош“ бр. 7/2015 и _/2016), Општинско веће Општине Мали Иђош, дана
16.08.2016. године, утврђује следећи
ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
ПРАВИЛНИКА
о партиципирању општине Мали Иђош у путним и другим трошковима редовних ученика
основних и средњих школа
Члан 1.
Овим Правилником о партиципирању путних трошкова редовних ученика средњих школа
(у даљем тексту: Правилник) регулише се партиципација путних трошкова редовних ученика
средњих школа (у даљем тексту: ученик), са пребивалиштем на територији општине Мали Иђош,
који свакодневно путују од куће до школе са територије општине у Мали Иђош у суседне или
друге општине где похађају наставу у средњим школама или похађају наставу у основној школи у
другом насељу а на територији Општине Мали Иђош.
Члан 2.
Ученик стиче право на партиципацију путних трошкова (у даљем тексту: партиципација)
ако испуњава следеће услове:
1. да је редован ученик основне или средње школе;
2. да има пребивалиште на територији општине Мали Иђош;
Ученицима средњих школа који понављају разред, путни трошкови се не партиципирају.
Ученици средњих школа који живе у социјално угроженим породицама остварују право на
бесплатне карте сходно одредбама овог правилника.
Партиципација путних трошкова ученицима средњих школа врши се током школске
године, осим за време летњег и зимског распуста.
Члан 3.
Партиципација, за ученике који су корисници права на материјално обезбеђења породице
или корисници новчане социјалне помоћи, ученицима основних школа која похађају наставу у
основној школи у другом насељу у Општини Мали Иђош и вуковцима основних школа за 1.
школску годину и ђацима генерације основних школа одређује се у висини од 100 % од укупне
вредности путног трошка,уколико испуњавају све услове утврђене чланом 2. овог Правилника.
Партиципација, за остале ученике, који нису обухваћени ставом 1. овог члана одређује се у
висини од 20 % од укупне вредности путног трошка,уколико испуњавају све услове утврђене
чланом 2. овог Правилника.
Партиципација за ученике средњих школа који претходну школску годину у средњој
школи завршили са просеком изнад 4,50 одређује се у висини од 40% од укупне вредности путног
трошка, уколико испуњавају све услове утврђене чланом 2. овог Правилника.
Партиципација за ученике основних и средњих школа који су коринсици права на дечји
додатак, одређује се у висини од 50% од укупне вредности путног трошка, уколико испуњавају све
услове утврђене чланом 2. овог Правилника.
Ученик има право да добије партиципацију само по једном основу из члана 3. овог
Правилника.
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Члан 4.
Почетком августа текуће школске године Општинско веће објављује обавештење
ученицима путницима средњих школа о подношењу молби и документације из члана 5. овог
правилника.
Обавештење се објављује у средствима јавног информисања и на званичној интернет
страници Општине.
Члан 5.
За признавање права на партиципацију путних трошкова ученик подноси:
1. Захтев за признавање права;
2. Потврду школе да је редован ученик средње школе или основне школе;
3. Фотокопију личне карте ученика, или фотокопију личне карте једног од родитеља или
старатеља;
Ученик, односно домаћинство који је корисник права на материјално обезбеђење породице
или новчане социјалне помоћи поред документације из става 1. овог члана доставља фотокопију
правоснажног решења о признатом праву на материјално обезбеђење породице или новчане
социјалне помоћи.
За признавање права на партиципацију путних трошкова, ученици средњих школа са
просеком изнад 4,50 поред докуменатције из става 1 овог члана, треба да доставе и фотокопију
сведочанства из средње школе, а оригинал да се поднесе на увид службеном лицу који води
поступак, који ће о томе сачинити службену белешку.
Ученик који је корисник права на дечји додатак поред документације из става 1. овог члана
доставља и фотокопију правоснажног и важећег Решења о признавању права на дечји додатак.
Члан 6.
Захтев и документација из члана 5. овог Правилника предаје се писарници Општинске
управе општине Мали Иђош.
Члан 7.
Средства за партиципацију путних трошкова ученика за месечне карте, за трошкове домског
и приватног смештаја, обезбеђују се у буџету општине Мали Иђош.
Члан 8.
Одељење за општу управу, заједничке послове, друштвене делатности и скупштинске
послове издаје решење о признатом или одбијеном праву на партиципацију путних и других
трошкова. Жалбе ученика решава Општинско веће Општине Мали Иђош као другостепени орган.
Одељење за општу управу, заједничке послове, друштвене делатности и скупштинске
послове доставља превозницима списак свих ученика који су стекли право на партиципирани
превоз.
Транспортно привредно друштво дотавља Одељењу за буџет и финансије рачун и списак
ученика на одређеним релацијама.
Одређени проценат партиципације обрачунава се на износ који ученици плаћају приликом
куповине месечне карте.
Члан 9.
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Ученици, односно домаћинства који су корисници права на материјално обезбеђење
породице или новчане социјалне помоћи и вуковци који похађају средњу школу у месту које од
места пребивалишта ученика удаљено више од 30 км и корисници су домског смештаја, имају
право на партиципацију трошкова домског смештаја,месечно у 100% вредности.
За признавање права на партиципацију трошкова из става 1. овог члана, ученик подноси:
1. Захтев за признавање права;
2. Потврду школе да је редован ученик средње школе;
3. Фотокопију правоснажног решења о признатом праву на материјално обезбеђење
породице или новчане социјалне помоћи.
4. Фотокопија Уговора са Домом ученика;
Ученицима средњих школа који понављају разред, трошкови из овог члана се не
партиципирају.
Партиципација наведених трошкова из овог члана, ученицима средњих школа врши се
током школске године, осим за време летњег и зимског распуста.
Члан10.
Ученици, односно домаћинства који су корисници права на материјално обезбеђење
породице или новчане социјалне помоћи и вуковци који похађају средњу школу у месту које од
места пребивалишта ученика удаљено више од 30 км и корисници су приватног смештаја, имају
право на партиципацију трошкова приватног смештаја у месечном износу од 3.500,00 динара.
За признавање права на партиципацију трошкова из става 1. овог члана, ученик подноси:
1. Захтев за признавање права;
2. Потврду школе да је редован ученик средње школе;
3. Фотокопију правоснажног решења о признатом праву на материјално
обезбеђење породице или новчане социјалне помоћи;
4. Фотокопија банкарске картице са бројем текућег рачуна ( напомена: за ученика
млађег од 16 година подноси се банкарска картица за родитеља)
Ученици који су корисници права на материјално обезбеђење породице поред наведених
права из става 1. овог члана, остварују и право на партиципацију трошкова викенд карата у 100%
износу, ако су назначили у захтеву за признавање права.
Ученицима средњих школа који понављају разред, трошкови из овог члана се не
партиципирају.
Партиципација наведених трошкова из овог члана, ученицима средњих школа врши се
током школске године, осим за време летњег и зимског распуста.
Члан 11.
Ученицима, који нису корисници права на материјално обезбеђење породице нити су
вуковци, а који похађају средњу школу у месту које од места пребивалишта ученика удаљено
више од 30 км и корисници су приватног смештаја, имају право на партиципацију трошкова
приватног смештаја у месечном износу од 1.000,00 динара.
За признавање права на партиципацију трошкова из става 1. овог члана, ученик подноси:
1. Захтев за признавање права
2. Потврду школе да је редован ученик средње школе
3. Фотокопија банкарске картице са бројем текућег рачуна ( напомена: за ученика млађег
од 16 година подноси се банкарска картица за родитеља)
Ученицима средњих школа који понављају разред, трошкови из овог члана се не
партиципирају.
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Партиципација наведених трошкова из овог члана, ученицима средњих школа врши се
током школске године, осим за време летњег и зимског распуста.
Члан 12.
О проширивању круга лица која остварују право на партиципацију по овом правилнику и
проценту партиципације, на основу писменог захтева, одлучује председник општине уз
сагласност општинског већа.
Члан 13.
Пречишћен текст се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош”.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-22-3/2016-01
Дана: 16.08.2016.
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић с.р.
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