РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Мали Иђош
ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛИ ИЂОШ
М А Л И
И Ђ О Ш

ПРЕДМЕТ: Захтев за регресирање путних трошкова/трошкова смештаја ученика средње или
основне школе у школској 2019/2020. години
Обраћам се са захтевом за регресирање у школској 2019/2020 години за ученика:
__________________________________________________________ ____________________
(име /име једног родитеља/и презиме)

(ЈМБГ ученика –обавезно)

Рођен/а _______________________________ године у __________________________________
пребивалиште /адреса/ ___________________________________________________________
ученик __________________________________________________________________________.
(назив и седиште школе/разред и смер образовања/
Контакт телефон:_______________________
Бр. текућег рачуна и назив банке: ________________________________
Сврха захтева (заокружити одговарајуће):

1. Партиципација у трошковима месечне
карте (попуњавају они који имају захтев за
рефундирање трошкова месечне или
викенд карте)

2. Смештај (заокружују они који имају захтев
за учешће у трошковима смештаја ученика)
2.1. Домски смештај;
2.2.Приватни смештај;

______________________________________
(Релација и назив превозника)
Уз захтев прилажем следеће доказе:
1. Потврду о похађању средње или основне школе у школској 2018/2019 години (обавезно)
2. Фотокопију личне карте (за ученика – ако има-, или за једног родитеља, старатеља) (обавезно)
3. Фотокопију правоснажног и важећег решења о признатом праву на материјално обезбеђење породице
или новчане социјалне помоћи (само корисници социјалне помоћи/туђе неге и др.);
4. Фотокопију Уговора са Домом ученика (само корисници домског смештаја)
5. Изјаву родитеља да је ученик корисник приватног смештаја (само корисници приватног смештаја)
6. Фотокопију банкарске картице са бројем текућег рачуна (обавезно);
7. Фотокопију Вукове дипломе- оверена (само за вуковце);
8. Фотокопију правоснажног и важећег решења о признатом праву на дечји додатак (само корисници
дечјег додатка)
9. Фотокопију сведочанства из средње школе, (само за ученике изнад просека 4,50 и са 5,00) и о
завршеном 8. разреду основне школе (само за ученике изнад просека 4,50)
10. Фотокопију доказа о својству ђака генерације (само за ђаке генерације)
11. Остало:__________________________________________________________________

У Малом Иђошу, _______________2019.години

______________________________
потпис подносиоца захтева

SZERB KÖZTÁRSASÁG
Vajdaság Autonóm Tartomány
Kishegyes község
KISHEGYESI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS
KISHEGYES
TÁRGY: Kérelem a középiskolás vagy általános iskolás tanulók útiköltségének/lakásköltségének megtérítésére a
2019/2020 iskolaévben
Megtérítési kérelemmel fordulok Önökhöz 2019/2020 iskolaévben, a következő tanuló részére:
__________________________________________________________ ____________________
(vezetéknév/egyik szülő neve/utónév

(tanuló SZSZ-kötelező)

Született _________________-án/én _________________________________ helységben
lakóhely/lakcím/ ___________________________________________________________
________________________________________________________________________ tanulója.
(iskola elnevezése és székhelye/osztály és irányzat)
Telefon:_____________________________
Folyószámla sz. és bank elnevezése:____________________________________
Kérelem célja (bekarikázni a megfelelőt):
1. Hónapos jegy költségeihez való hozzájárulás 2. Elszállásolás (azok karikázzák be, akik a tanulók
(azok töltik ki, akik a hónapos jegy vagy hétvégi
elszállásolási költségeihez való hozzájárulást
jegy költségeihez való hozzájárulást igénylik)
igénylik)
2.1. Kollégium
2.2. Magánszállás;

_____________________________________
útszakasz és szállító elnevezése
A kérelemhez a következő bizonyítékokat mellékelem:
1. Középiskolába vagy általános iskolába való járásról szóló bizonylat, a 2018/2019 iskolaévben (kötelező)
2. Személyi igazolvány fénymásolata (tanulóé-ha van-, vagy egyik szülőé/gondviselőé) (kötelező)
3. Jogerős és érvényes végzés fénymásolata, miszerint a család anyagi juttatásra vagy szociális segélyre jogosult (csak
szociális segély/ápolási pénz és egyéb felhasználók);
4. Kollégiummal megkötött szerződés fénymásolata (csak kollégiumi elszállásolás felhasználók)
5. Szülő nyilatkozata, miszerint a tanuló magánelszállásolás felhasználó (csak magánelszállásolás felhasználók)
6. Bankkártya fénymásolata a bankszámla számmal (kötelező);
7. Vuk-diploma hitelesített fénymásolata (csak a Vuk-díjasoknak);
8. Jogerős és érvényes végzés fénymásolata a családi pótlékra való jogosultságról (csak családi pótlék felhasználó)
9. Középiskolai bizonyítvány fénymásolata (csak a 4,50 átlageredmény feletti és az 5,00 átlageredménnyel rendelkező
tanulók részére) és a 8. osztályos bizonyítvány fénymásolata (csak a 4,50 átlageredmény feletti tanulók részére)
10. Generáció diákja státusról szóló bizonyíték fénymásolata (csak a generáció diákjai részére)
11. Egyéb
Kishegyesen, _______________-án/-én
______________________________
kérelmező aláírása

REBLIKA SRBIJA
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Mali Iđoš
OPŠTINSKA UPRAVA MALI IĐOŠ
M A L I
I Đ O Š

PREDMET: Zahtev za regresiranje putnih troškova/troškova smještaja učenika srednje ili osnovne škole u
školskoj 2019/20120. godini
Obraćam se sa zahtevom za regresiranje u školskoj 2019/20120 godini za učenika:
__________________________________________________________ ____________________
(ime /ime jednog roditelja/i prezime)

(JMBG učenika –obavezno)

Rođen/a _______________________________ godine u __________________________________
prebivalište /adresa/ ___________________________________________________________
učenik __________________________________________________________________________.
(naziv i sjedište škole/razred i smjer obrazovanja/
Kontakt telefon:_______________________
Br. tekućeg računa i naziv banke: ________________________________
Svrha zahteva (zaokružiti odgovarajuće):
1. Participacija u troškovima mjesečne
karte (popunjavaju oni koji imaju zahtev
za refundiranje troškova mјesečne ili
vikend karte)

2. Smeštaj (zaokružuju oni koji imaju zahtev
za učešće u troškovima smјeštaja učenika)
2.1. Domski smјeštaj;
2.2. Privatni smјeštaj;

_______________________________________
(Relacija i naziv prevoznika)
Uz zahtev prilažem slјedeće dokaze:
1. Potvrdu o pohađanju srednje ili osnovne škole u školskoj 2018/2019 godini (obavezno)
2. Fotokopiju lične karte (za učenika – ako ima-, ili za jednog roditelja, staratelja) (obavezno)
3. Fotokopiju pravosnažnog i važećeg rјešenja o priznatom pravu na materijalno obezbјeđenje porodice ili
novčane socijalne pomoći (samo korisnici socijalne pomoći/tuđe nege i dr.);
4. Fotokopiju Ugovora sa Domom učenika (samo korisnici domskog smјeštaja)
5. Izjavu roditelja da je učenik korisnik privatnog smјeštaja (samo korisnici privatnog smјeštaja)
6. Fotokopiju bankarske kartice sa brojem tekućeg računa (obavezno);
7. Fotokopiju Vukove diplome- ovјerena (samo za vukovce);
8. Fotokopiju pravosnažnog i važećeg rјešenja o priznatom pravu na dečji dodatak (samo korisnici dečjeg
dodatka)
9. Фотокопију сведочанства из средње школе, (само за ученике изнад просека 4,50 и са 5,00) и о
завршеном 8. разреду основне школе (само за ученике изнад просека 4,50)
10. Fotokopiju dokaza o svojstvu đaka generacije (samo za đake generacije)
11. Ostalo:__________________________________________________________________
U Malom Iđošu, _______________2019.godini

______________________________
potpis podnosioca zahteva

