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П Л А Н Д И Ш Т Е 
 

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 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, а који су доставили 
потребну документацију по Јавном позиву број 451-25/2011 од 29.07.2011 за за 
јануар-јун 2012. године (у прилогу:Списак).  
 

Члан 2. 
Регресирање ће се вршити на следећи начин: 
 
1.Општина ће сносити трошкове месечних карата изнад 2000,00 динара 

од цене коју наплаћује СТУП "Вршац" умањења за комерцијални попуст који 
даје овлашћени превозник СТУП "Вршац" из Вршца, за јануар и јун 2012.  

 
2.Општина ће сносити трошкове месечних карата изнад 3800,00 динара 

од цене коју наплаћује СТУП "Вршац" умањења за комерцијални попуст који 
даје овлашћени превозник СТУП "Вршац" из Вршца, за фебруар, март, април 
и мај 2012. 

 
3.Општина ће сносити трошкове месечних карата изнад 3000,00 динара 

за ученике од цене коју наплаћује СТУП "Вршац"  умањења за комерцијални 
попуст који даје овлашћени превозник СТУП "Вршац" из Вршца,  за релације 
Маргита - Вршац и Јерменовци – Алибунар за  фебруар, март, април и мај 
2012. 

   
Члан 3. 

 Ученици завршних разреда право на регресирање месечних карата 
оствариће од јануара до краја маја 2012. године. 

 
Члан 4. 

Потврде за остваривање права на регрес могу се добити у Општинској 
управи Пландиште, у канцеларији за младе код Драгослава Аврамовића сваког 
радног дана од 7 до 15 сати. 

 
 



Члан 5. 
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 6. 

Ово решење примењиваће се од 16. јануара  2012. године до краја јуна. 
2012. године, а за ученике завршних разреда до краја маја 2012, односно до 
краја школске године и биће објављено у "Службеном листу општине 
Пандиште" , на огласним таблама општине и месних канцеларија и на сајту 
општине (www.plandiste-opstina.rs) 
      
 
                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                 Зоран Воркапић, дипл. инг. машинства-мастер с.р. 


