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На основу члана 61. и 120.Статута општине Пландиште ("Сужбени лист 
општине Пландиште", бр. 16/08), а у складу са  чланом 4 Одлуке о правима 
грађана из социјалне заштите („Сл. лист општине Пландиште“, бр.8/06 и 
1/2008), председник општине Пландиште,  дана 05. 01. 2012.године, донео је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРАВАЊУ РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ 

ШКОЛА ПО ПОСЕБНИМ КРИТЕРИЈУМИМА ЗА  ЈАНУАР-ЈУН  2012. ГОДИНЕ  
 

Члан 1. 
 Овим Решењем одобрава се регресирање трошкова превоза ученика 
средњих школа са подручја општине Пландиште која свакодневно путују од 
места становања до места где се налази средња школа по посебним 
критеријумима за ЈАНУАР-ЈУН 2011. године  и то:  
 

• у висини од 100% од цене месечних карата након умањења за 
комерцијани попуст који даје овлашћени превозник СТУП "Вршац" из 
Вршца:  

 
1.За ученике чије су породице корисници новчане социјалне помоћи. 
2. За ученике кориснике туђе неге и помоћи, односно за ученике са 

посебним потребама  
3. За ученике чији се родитељи односно старaтељи изненада нађу у 

стању социјалне потребе ( болести, елементарне непогоде, смртни случајеви и 
сл.) 

 
Члан 2. 

Изузетно, право на бесплатне месечне карте остварују ученици средњих 
школа са подручја општине Пландиште која свакодневно путују од места 
становања до места где се налази средња школа, а чији су родитељи 
запослени у А.Д.“Банатпласт“. 

 
Члан 3. 

Средства за ове намене обезбеђена су  Одлуком о буџету општине 

Пландиште за 2012. годину ("Сл. лист општине Пландиште", бр. 9/2011)са  раздела 01, 
главе 1.06 фукције 920 позиције 031  економске класификације 422- превоз средње 

образовање и делом у буџету  АП Војводине за 2012. годину. 
 
 

Члан 4. 
О захтевима из члана 1. овог решења  одлучује Центар за социјални рад 

Пландиште, а о извршењу се стара Општинска управа Пландиште. 



Уз захтев прилаже се:  
1. Потврда из школе за ученике  
2. Потврда да су деца корисници дечјег додатка или копија решења 
3. Уверење о имовном стању 
5. За незапослене родитеље или старатеље потврда са Тржишта рада 
 

Члан 5. 
Против одлуке Центра за социјални рад Пландиште може се изјавити 

жалба Општинском већу општине Пландиште. 
                                                        

Члан  6. 
Ово решење примењиваће се од 01.01.2012. године до 30.06. 2012. 

године и биће објављено у "Службеном листу општине Пандиште",  на 
огласним таблама општине и месних канцеларија и на званичном сајту општине 
(www.plandiste-opstina.rs). 
      
 
                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                  Зоран Воркапић, дипл. инг. машинства-мастер с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


