REPUBLIKA SRBIJA -APV
OPŠTINA PLANDIŠTE
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj: 451-24/2012-01
Dana:23.08.2012.godine
PLANDIŠTE
Na osnovu člana 61. i 120.Statuta opštine Plandište ("Sužbeni list opštine
Plandište", br. 16/08), a u skladu sa članom 4 Odluke o pravima građana iz socijalne
zaštite („Sl. list opštine Plandište“, br.8/06 i 1/2008), Opštinsko veće opštine
Plandište, dana 23. 08 2012.god. donelo je
R E Š E NJ E
O ODOBRAVANJU REGRESIRANJA TROŠKOVA PREVOZA UČENIKA SREDNJIH
ŠKOLA ZA SEPTEMBAR-DECEMBAR 2012. GODINE
Član 1.
Ovim Rešenjem odobrava se regresiranje troškova prevoza učenika srednjih
škola sa područja opštine Plandište koja svakodnevno putuju od mesta stanovanja
do mesta gde se nalazi srednja škola, a koji su dostavili potrebnu dokumentaciju po
Javnom pozivu broj 451-23/2012 od 21.08.2012. za SEPTEMBAR-DECEMBAR
2012. godine (u prilogu:Spisak).
Član 2.
Regresiranje će se vršiti na sledeći način:
1.Opština će snositi troškove mesečnih karata iznad 3800,00 dinara od cene
koju naplaćuje STUP "Vršac" umanjena za komercijalni popust koji daje ovlašćeni
prevoznik STUP "Vršac" iz Vršca, za SEPTEMBAR, OKTOBAR, NOVEMBAR I
DECEMBAR 2012.
2.Opština će snositi troškove mesečnih karata iznad 3000,00 dinara za
učenike od cene koju naplaćuje STUP "Vršac" umanjena za komercijalni popust koji
daje ovlašćeni prevoznik STUP "Vršac" iz Vršca, za relacije Margita-Vršac i
Jermenovci–Alibunar za SEPTEMBAR, OKTOBAR, NOVEMBAR I DECEMBAR
2012.
Član 3.
Spiskovi učenika koji su ostvarili prava na regres iz člana 2 ovog
Rešenja biće objavljeni na veb sajtu opštine i dostavljeni prevozniku STUP "Vršac" iz
Vršca.
Član 4.
Sredstva za ove namene obezbeđena su Odlukom o budžetu opštine
Plandište za 2012.godinu ("Sl. list opštine Plandište", br. 9/2011) sa razdela 01,
glave 1.06 fukcije 920 pozicije 031 ekonomske klasifikacije 422- prevoz srednje
obrazovanje i delom u budžetu AP Vojvodine za 2012. godinu.

Član 5.
Ovo rešenje primenjivaće se od 1. septembra 2012. godine do kraja
decembra 2012. godine i biće objavljeno u "Službenom listu opštine Pandište" , na
oglasnim tablama opštine i mesnih kancelarija i na sajtu opštine (www.plandisteopstina.rs)
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