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Na osnovu Člana 4. Pravilnika o participiranju opštine Mali Iđoš u putnim i drugim 
troškovima redovnih učenika osnovnih i srednjih škola („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 
24/2016 – prečišćen tekst i 24/2017 i 25/2017) Opštinsko vijeće opšine Mali Iđoš dana 16. 
08.2018. godine raspisuje  

 

JAVNI OGLAS 

za priznavanje prava na participaciju u putnim i drugim troškovima redovnih učenika 
osnovnih i srednjih škola u šk. 2018/2019. godini 

 

I 

Opština Mali Iđoš vrši participaciju u sljedećim troškovima redovnih učenika osnovnih i 
srednjih škola sa prebivalištem na teritoriji Opštine Mali Iđoš:  

A. Participacija u putnim troškovima učenika osnovnih i srednjih škola sa 
prebivalištem na teritoriji opštine Mali Iđoš koji putuju svaki dan (participacija u 
troškovima mjesečne karte).  
 
Uslovi za priznanje prava na participaciju:  
1. da je redovan učenik osnovne ili srednje škole; 
2. da  ima prebivalište na teritoriji opštine Mali Iđoš. 

Učenici srednjih škola koji ponavljaju razred nemaju pravo na participaciju u putnim 
troškovima. 

A/1  Dokumentacija koja se podnosi uz svaki zahtev - OPŠTA:  

1. Zahtev za priznavanje prava – (preuzima se  sa sajta opštine Mali Iđoš ili lično u 
Uslužnom centru);   
 2. Potvrda  obrazovne ustanove da je redovan učenik srednje škole ili osnovne škole;   
3. Fotokopija lične karte učenika ili fotokopija lične karte jednog od roditelja ili staratelja; 
4. Fotokopija bankarske kartice učenika ili roditelja.  

A/2 Dokumentacija koja se podnosi za pojedine kategorije učenika- POSEBNA: 

 
1. Učenik, odnosno domaćinstvo koji je korisnik prava na materijalno obezbjeđenje 
porodice ili novčane socijalne pomoći pored  dokumentacije iz tačke A/1 ovog oglasa 
dostavlja fotokopiju pravosnažnog važećeg rješenja o priznatom pravu na 
materijalno obezbjeđenje porodice ili novčane socijalne pomoći.  

 
2. Vukovci osnovnih škola u šk. 2017/2018. godini pored dokumentacije iz tačke A/1 
ovog oglasa,  prilažu i fotokopiju Vukove diplome. 
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3. Đaci generacije osnovnih škola u šk. 2017/2018. godini pored dokumentacije iz tačke 
A/1 ovog oglasa,  prilažu i dokaz o svojstvu đaka generacije. 

4. Učenici srednjih škola sa prosjekom iznad 4,50 pored dokumentacije iz tačke A/1 ovog 
oglasa, prilažu fotokopiju svjedočanstva iz srednje škole, odnosno o završenom 8. 
razredu osnovne škole a original da se podnose na uvid službenom licu koji vodi 
postupak. 

5. Učenici osnovnih i srednjih škola koji su korisnici prava na dečji dodatak, pored 
dokumentacije iz tačke A/1 ovog oglasa, podnose fotokopiju pravosnažnog  i važećeg 
Rješenja o priznavanju prava na dečji dodatak. 

 NAPOMENA: Učenik ima pravo da dobije participaciju samo po jednom osnovu. 

B Participacija u troškovima domskog smještaja  učenika srednjih škola sa 
prebivalištem na teritoriji opštine Mali Iđoš koji  su korisnici prava na materijalno 
obezbjeđenje porodice ili novčane socijalne pomoći i vukovaca, ako je sjedište srednje škole 
udaljeno više od 30 km od mjesta prebivališta učenika (participacija u troškovima 
domskog smještaja);  

Uslovi za priznavanje prava na participaciju:  
1. da je redovan učenik srednje škole; 
2. da  ima prebivalište na teritoriji opštine Mali Iđoš; 
3. da je domaćinstvo čiji je član učenik korisnik novčane socijalne pomoći ili 
materijalnog obezbjeđenja ili učenik je dobitnik Vukove diplome;  
4. da je korisnik domskog smještaja .  

Učenicima srednjih škola koji ponavljaju razred nemaju pravo na participaciju u 
troškovima domskog smještaja . 

B/1  Dokumentacija koja se podnosi uz svaki zahtev - OPŠTA:  

1. Zahtev za priznavanje prava (preuzima se sa sajta opštine Mali Iđoš ili lično u 
Uslužnom centru);   

2. Potvrda  obrazovne ustanove da je redovan učenik srednje škole; 
3. Fotokopija Ugovora sa Domom učenika; 
4. Fotokopija bankarske kartice učenika ili roditelja;  
5. Fotokopija lične karte učenika ili fotokopija lične karte jednog od roditelja ili 

staratelja. 
 

B/2 Dokumentacija koja se podnosi za pojedine kategorije učenika- POSEBNA: 

1. Vukovci osnovnih škola u 2017/2018. godini pored navedene dokumentaciju prilažu i 
fotokopiju Vukove diplome;  

2. Fotokopiju pravosnažnog važećeg rješenja o priznatom pravu na materijalno 
obezbjeđenje porodice ili novčane socijalne pomoći. 
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V Participacija u troškovima privatnog smještaja  učenika srednjih škola sa 
prebivalištem na teritoriji opštine Mali Iđoš koji  su korisnici prava na novčanu socijalnu 
pomoć,  vukovci, koji su prethodnu školsku godinu u srednjoj školi odnosno 8. razred 
osnovne škole završili sa prosjekom iznad 4,50 i  koji su korisnici prava na dečji dodatak ako 
je sjedište srednje škole udaljeno više od 30 km od mjesta prebivališta učenika (participacija 
u troškovima privatnog smještaja );  

Uslovi za priznanje prava na participaciju:  
1. da je redovan učenik srednje škole; 
2. da  ima prebivalište na teritoriji opštine Mali Iđoš; 
3. da je domaćinstvo čiji je član učenik korisnik novčane socijalne pomoći ili 
materijalnog obezbjeđenja,  ako je učenik dobitnik Vukove diplome, ako je   prethodnu 
školsku godinu u srednjoj školi završio sa prosjekom iznad 4,50 i ako je  korisnik prava 
na dečji dodatak; 
4. da je korisnik privatnog smještaja ;   
5. Fotokopija bankarske kartice učenika ili roditelja;  
6. Fotokopija lične karte učenika ili fotokopija lične karte jednog od roditelja ili 
staratelja; 

Učenicima srednjih škola koji ponavljaju razred nemaju pravo na participaciju u 
troškovima  privatnog smještaja . 

V/1  Dokumentacija koja se podnosi uz svaki zahtev - OPŠTA:  

1. Zahtev za priznavanje prava; 
2. Potvrda  obrazovne ustanove da je redovan učenik srednje škole; 
3. Izjava roditelja da je učenik korisnk privatnog smještaja ; 
4. Fotokopija bankarske kartice učenika ili roditelja; 
5. Fotokopija lične karte učenika ili fotokopija lične karte jednog od roditelja ili 

staratelja; 
 

V/2 Dokumentacija koja se podnosi za pojedine kategorije učenika- POSEBNA: 

1. Fotokopiju pravosnažnog važećeg rješenja o priznatom pravu na materijalno 
obezbjeđenje porodice ili novčane socijalne pomoći; 

2. Vukovci osnovnih škola u 2017/2018. godini pored navedene dokumentaciju prilažu i 
fotokopiju Vukove diplome; 

3. Učenici koji su prethodnu školsku godinu u srednjoj školi odnosno 8. razred 
osnovne škole završili sa prosjekom iznad 4,50 prilažu i fotokopiju svjedočanstva; 

4. Učenici srednjih škola koji su korisnici prava na dečji dodatak  prilažu i 
fotokopiju pravosnažnog  i važećeg Rješenja o priznavanju prava na dečji dodatak. 
 

 

G Participacija u troškovima privatnog ili domskog smještaja  učenika srednjih škola 
sa prebivalištem na teritoriji opštine Mali Iđoš koji  nisu korisnici prava na novčanu 
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socijalnu pomoć i nisu vukovci, ako je sjedište srednje škole udaljeno više od 30 km od 
mjesta prebivališta učenika (participacija u troškovima smještaja );   

Uslovi za priznanje prava na participaciju:  
1. da je redovan učenik srednje škole; 
2. da  ima prebivalište na teritoriji opštine Mali Iđoš; 
3. da je korisnik privatnog ili domskog smještaja ;  

Učenicima srednjih škola koji ponavljaju razred nemaju pravo na participaciju u 
troškovima domskog i privatnog smještaja . 

  Dokumentacija koja se podnosi uz svaki zahtev:  
 

1. Zahtev za priznavanje prava; 
2. Potvrda  obrazovne ustanove da je redovan učenik srednje škole; 
3. Ugovor sa Domom učenika; 
4. Fotokopija lične karte učenika ili fotokopija lične karte jednog od roditelja ili 

staratelja; 
5. Fotokopija bankarske kartice učenika ili roditelja; 

 
II 
 

Participacija navedenih troškova iz člana 2. stav 2. Pravilnika, učenicima srednjih i 
osnovnih škola vrši se tokom školske godine (9 mjeseci), osim za vrijeme letnjeg i zimskog 
raspusta. 

III 

  Dokumentacija se predaje lično ili preko pošte Opštinskoj upravi Opštine Mali Iđoš (U 
Lovćencu i Feketiću može se predati i u mjesnim kancelarijama).  Adresa: Opština Mali Iđoš, 
24321 Mali Iđoš, Glavna br. 32;  

 Zahtevi se predaju počev od 16.08.2018. godine do 17.09.2018.godine 

 O priznanju prava i visini učešća u troškovima odlučuje nadležno Odjeljenje rješenjem u 
roku od 15 dana od prijema cjelokupne dokumentacije. 

  

Republika Srbija 
Opština Mali Iđoš                                                           Predsjednik Opštinskog vijeća 
Opštinsko vijeće                                                                                     Marko Lazić 
Broj:06-36-01/2018-01 
Dana: 16.08.2018. godine  
Mali Iđoš    


