
 

На основу члана 9 Одлуке о буџету општине Пландиште („Службени лист 

општине Пландиште“, број 35/2017 и 8/2018) , члана 55 става 4. Одлуке о социјалној 

заштити општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 25/2017), 

члана 39 Одлуке о организацији Општинске управе општине Пландиште („Службени 

лист општине Пландиште“, број 8/2018) члана 2 Решења о утврђивању висине 

регресирања трошкова превоза редовних ученика средњих школа са подручја општине 

Пландиште који повремено/викендом путују од места становања до места школе за 

период септембар – децембар 2018.године („Службени лист општине Пландиште“, број 

15/2018), а у вези са чланом 4 Правилника о финансирању дела трошкова превоза   

ученика средњих школа у међумесном саобраћају („Службени лист општине 

Пландоиште“, број 15/2018),  Општинска управа Пландиште, дана 03.08.2018. године, 

расписује 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ  

ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА 

УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ  КОЈИ 

ПОВРЕМЕНО/ВИКЕНДОМ ПУТУЈУ 

 

I 

 

Oпштинска управа Пландиште расписује Јавни позив за доделу помоћи за 

финансирање дела трошкова превоза ученика средњих школа са подручја општине 

Пландиште који повремено/викендом путују. 

Средства за финансирање овог права обезбеђена су Одлуком о буџету општине 

Пландиште за 2018.годину („Службени лист општине Пландиште“, број    35/2017 и 

8/2018)  у оквиру  Програма 10 Средње образовање,  ПА 0001 – Функционисање 

средњих школа,  раздео 4, глава 2, програмска класификација 2003-0001,  функција 920, 

позиција 116, економска класификација 472.     

 

Циљ позива: Обезбеђивање остваривања права на једнакост шанси свих младих у 

друштву.  

 

Сврха позива: Обезбеђивање регресираних карата за превоз средњошколаца који 

повремено/викендом путују до средњих школа. 

 

Услови : 

Право на учешће по овом позиву имају сви редовни ученици средњих школа са 

подручја општине Пландишта који ПОВРЕМЕНО/ВИКЕНДОМ путује од места 

становања до места школе. 

II 

Подносилац пријаве доставља следећу документацију:  

 

1. Доказ о пребивалишту (потврда из  Полиције, очитана лична карта или 

копија пасоша) и 

2. Потврде из школе (може и копија потврде) са уписаном релацијом путовања. 



Уколико подносилац пријаве не достави доказ о пребивалишту Општинска 

управа општине Пландиште  прибавиће исти по службеној дужности.  

 

III 

Висина регресирања је 30% од цене повремених/викенд карата које наплаћује 

овлашћени превозник.  

IV 

Пријава за остваривање права из Јавног позива за доделу помоћи – регреса са 

документацијом доставља се до 07. септембра 2018. године. 

Неблаговремене, непотпуне и пријаве које нису поднете на утврђеном обрасцу 

неће бити разматране. 

Пријава на Позив из става 1. овог члана подноси се непосредно Општинској 

управи Пландиште, у Услужном центру (писарници) или путем поште на адресу 

Општинска управа Пландиште, Војводе Путника 38, 26360 Пландиште, са назнаком „За 

регерсирање повремених/викенд карата средњошколаца“. 
 

V 

За додатне информације у вези са позивом можете се обратити Одељењу за 

друштвене делатности и послове органа општине, Канцеларији за младе, Војводе 

Путника 38, Пландиште, канцеларија број 2 или на број телефона 062/8098616. 

VI 

Јавни позив објавити на огласној табли Општине и на порталу општине 

www.plandiste-opstina.rs. 

 

 

Република Србија – АПВ 

Општина Пландиште 

Општинска управа 

Број: 451-24/2018-IV 

Пландиште, 03.08.2018. године 

E-mail: office@plandiste-opstina.rs  

www.plandiste-opstina.rs  

 

 

 

 

   Начелница Општинске управе 

Александра Одавић Мак, дипл.правник с.р. 

http://www.plandiste-opstina.rs/
mailto:office@plandiste-opstina.rs
http://www.plandiste-opstina.rs/


ОБРАЗАЦ 1 (повремено/викендом) 

 

Република Србија – АПВ 

Општина Пландиште 

Општинска управа 

Број: 451-22/2018-IV 

Пландиште, 03.08.2018. године 

E-mail: office@plandiste-opstina.rs  

www.plandiste-opstina.rs  

 

ЗАХТЕВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА 

УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

КОЈИ ПОВРЕМЕНО/ВИКЕНДОМ ПУТУЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ 

 

 

Име  

 

Презиме  

 

Адреса  

 

ЈМБГ  

 

Назив средње школе  

 

Разред  

 

Релација путовања  

 

Напомена  

 

 

У___________________________ године 

 

 Име и презиме подносиоца захтева 

 

 Адреса 

 

 Контакт телефон 

 

 Потпис 

mailto:office@plandiste-opstina.rs
http://www.plandiste-opstina.rs/


ОБРАЗАЦ 2 (повремено/викендом) 

 

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку 

(„Службени гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се 

покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне 

податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за 

одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако 

странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за 

покретање поступка ће се сматрати неуредним. 

 

Поступак покрећем код Општинске управе Пландиште ради остваривање права на 

финансирање дела трошкова превоза ученика средњих школа који путују 

повремено/викендом и тим поводом дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

I Сагласан/на сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибави и обради 

личне податке о чињеницама о којима се води службена евиднција, који су неопходни у 

поступку одлучивања. 
1
  

 

  

...................................................... 
(место) 

 

...................................................... 
(датум) 

 

...................................................... 
 (потпис даваоца изјаве) 

                                                           
1 Сагласно одредби члана 13. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“; бр. 97/08, 104/09 – др. 

закон, 68/12 – одлука УС и 107/12), орган власти обрађује податке без пристанка лица, ако је обрада неопходна ради 

обављања послова из своје надлежности одређених законом у циљу остваривања интереса националне или јавне 

безбедности, одбране земље, спречавања, откривања, истраге и гоњења за кривична дела економских, односно 

финансијских интереса државе, заштите здравља и морала, заштите права и слобода и другог јавног интереса, а у 

другим случајевима на основу писменог пристанка лица. 

 



II Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обави личне податке, изјављујем 

да ћу сама за потребе поступка прибавити:
 2
 

 

 а) све личне податке о чињеницама о којима се води службена евидениција, а 

који су неопходни за одлучивање.
 
 

 б) следеће податке:
3
 

 

1. ........................................................................................................................................... 

2.  ......................................................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................................... 

4. ........................................................................................................................................... 

 

Упознат/а сам да уколико наведене личне податке неопходне за одлучивање органа не 

поднесем у року од осам
4
 дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати 

неуредним. 

 

...................................................... 
(место) 

 

...................................................... 
(датум) 

 

...................................................... 
 (потпис даваоца изјаве) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Потребно је заокружити слово испред опције за коју се странка одлучила  

3 Попуњава се када странка у поступку који се покреће по захтеву странке изричито изјави да ће само део личних 

података о чињеницама о којима се води службена евиденција, а које су неопходне за одлучивање, прибавити сама. 

4 Попуњава орган који одређује рок приликом подношења захтева, односно најкасније у року од 8 дана. 


