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На основу члана 11 Правилника о регресирању превоза ученика средњих школа у 
међумесном и међуградском саобраћају ("Сл. лист општине Кула" бр. 2/03), и члана 11 
Одлуке о финансијској подршци породици са децом и побољшавању услова за 
задовољавање основних потреба деце при образовању и васпитању на територији општине 
Кула («Сл. лист општине Кула» бр.23/2015, од 30.10.1015.године), Одељење за друштвене 
делатности Општинске управе Кула расписује  
 

К О Н К У Р С 
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ 

ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА  
 

У складу са одредбама члана 4, а у вези са одредбама чланова 2, 7 и 8 Правилника о 
регресирању превоза ученика средњих школа у међумесном и међуградском саобраћају (у 
даљем тексту: Правилник), право на делимично регресирање путних трошкова 
остварених у циљу похађања школске наставе имају ученици средњих школа ван 
територије општине Кула, који испуњавају следеће услове: 

 да су редовни ученици средње школе ван територије општине Кула  

 да свакодневно или само викендом користе средства међуградског саобраћаја са 
територије општине Кула до места у другим општинама АП Војводине или града 
Београда,  

 да имају пребивалиште на територији општине Кула,  
  

Подносилац захтева у складу са одредбама члана 5 Правилника ради доказивања 
испуњености напред наведених услова обавезан је поднети:  

 захтев (уредно попуњен на добијеном обрасцу у услужном центру),  

 потврду средње школе да је редован ученик (одговарајућа година први пут), 

 фотокопију личне карте ученика или једног од родитеља,  

 фотокопију ђачке књижице или сведочанства о завршеном претходном 
разреду. 

 JMБГ ученика 

 Фотокопију текућег рачуна једног од родитеља или старатеља, за ученике 
који путују у Бачку Тополу. 

Ученици који станују у дому ученика или у приватном смештају обавезни су, поред 
напред наведних докумената, доставити и:  

 потврду о коришћењу смештаја у дому ученика или изјаву родитеља са 
потписом,  

 Фотокопију текућег рачуна једног од родитеља или старатеља. 
  

Право на делимично регресирање трошкова превоза у међуградском саобраћају 
оствариваће се почев од 1. септембра 2017. закључно са 22. децембром 2017. године, а 
наставиће у 2017. години уколико Покрајински секретаријат за образовање одобри 
средства. 

У складу са одредбама члана 11 и 12 Одлуке о финансијској подршци породици са 
децом и побољшању услова за задовољавање основних потрeба деце при образовању и 
васпитању(“Сл. лист општине Кула” бр.23/2015), право на 100% регреса трошкова превоза 
ученика средњих школа са подручја општине Кула,а уписани су у школе ван теритрије 
општине, остварују: 



~   ученици из породице која остварује право на новчану социјалну помоћ од стране 
Центра за социјални рад 

~   ученици из породице самохраних родитеља, уз извод из матичне књиге умрлих 
~   треће и свако наредно дете по реду рођења уз извод из МКР за сву децу 
~   ученици из ромских породица.  
Право смештаја у ученичким домовима остварују ученици из породица који имају 

право на новчану социјалну помоћ, из породице самохраних родитеља, из ромских 
породица које имају пребивалиште на територији општине Кула, а не користе право на 
регресирани превоз.  

У складу са одредбом члана 12. Одлуке о финансијској подршци породици са децом 
и побољшању услова за задовољавање основних потрeба деце при образовању и 
васпитању(“Сл. лист општине Кула” бр.23/2015), ученици који похађају средње школе, 
чији је оснивач општина Кула ( Економско-трговинска школа у Кули, СТШ “Михајло Пупин” 
у Кули, Средња школа са домом ученика “Петро Кузмјак” у Руском Крстуру и Средња 
стручна школа у Црвенки ), не подносе документацију, већ су школе дужне да доставе 
спискове својих ђака до 5.09. 2017.године. 

 

Захтеве, заједно са пратећом документацијом, у року предвиђеном Конкурсом 
предати Одељењу за друштвене делатности Општинске управе Кула и то на шалтерима 
Услужног центра Општинске управе Кула, Лењинова 11.  

 
Подносиоци захтева који испуњавају услове а захтев поднесу до 05. септембра 

2017. године, оствариће право регресирања почев од септембра месеца, а касније 
поднети захтеви од наредног месеца. 
Конкурс је отворен даном објављивања на сајту Кула(23.08.2017.године – среда) а 
биће објављен и у "Кулској комуни" 01.09.2017.године.  
 
 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
                  Драгана Потпара 

 
 


