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М а л и   И ђ о ш 

 

Расписује се 

 

К О Н К У Р С 

 

за подношење пријава за доделу аутоседишта за бебе за путничка возила 

 

 Позивају се родитељи са пребивалиштем на територији општине Мали Иђош 

(бар један родитељ) да поднесу захтев за бесплатну доделу аутоседишта за бебе, групе 

1, 2 и 3 (од 10-36 кг) за путничка возила.  

 Потребна документација која се прилаже при пријављивању: 

- читко попуњен пријавни формулар* 

- доказ о пребивалишту (фотокопија очитане личне карте) 

- фотокопија извода из матичне књиге рођених за дете 

- фотокопија саобраћајне дозволе (за родитеље који нису власници возила 

неопходна је сагласност власника о коришћењу аутомобила) 

- потврда о висини нето примања за запослене родитеље односно потврда о 

незапослености за незапослене 

 

*Пријавни формулар је могуће преузети у просторијама општине – на писарници 

и у канцеларији МЗ Фекетић и МЗ Ловћенац. 

 

 Рок за подношење пријава је од 25.12.2018. и траје 15 дана. 

 Приликом одлучивања у обзир ће се узимати само комплетне и благовремено 

приспеле пријаве (приспело до 09.01.2019. до 15.00 сати). Уредност документације 

подразумева читкост, подношење на прописаном обрасцу уз који је достављена 

тражена документација и која је потписана од стране подносиоца. 

 У случају пријављивања већег броја подносиоца пријава од броја расположивих 

аутоседишта предност ће дати родитељима са лошијим материјалним статусом и 

примања по члану домаћинства. 

 Документацију предати на писарници општине Мали Иђош или скенирано 

доставити на маил адресу општине: opstina.maliidos@gmail.com 

 Основни циљ пројекта је унапређење безбедности деце као путника у 

аутомобилима као најугроженија категорија и одговорност родитеља – и у оквиру овог 

пројекта планирано је предавање са циљем подизања свести родитеља о значају 

правилне употребе дечијих аутоседишта које ће бити услов за преузимање 

аутоседишта. 

 

 Након што деца прерасту седишта из наведених група дужност је родитеља да 

врате иста ради уступања на даље коришћење. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Марко Лазић 

 

______________________________ 


