
  На основу чл. 20 Одлуке о одређивању критеријума за одобрење новчане помоћи ради 

куповине месечних карти за ученике средњих школа са територије општине Бојник 02 Број 

06-8/15 од 16.10.2015. године, Одељење за друштвене делатности, опште и заједничке 

послове, Општинске управе Општине Бојник, дана 30.08.2017. године, објављује: 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о подношењу захтева и документације за одобрење новчане помоћи 

ради куповине  месечних карти за ученике средњих школа са територије општине Бојник 

 

I УСЛОВИ ЗА ОДОБРЕЊЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

Право на новчану помоћ ради куповине  месечних карти имају ученици средњих школа који 

имају позитиван успех на крају школске године и пребивалиште на територији општине 

Бојник, а који похађају средњу школу на територији општине Бојник (уколико је седиште 

школе од места пребивалишта ученика удаљено најмање 4 (четири) километра) или 

територији суседних градова и општина на удаљености од највише 25 километара од места 

пребивалишта ученика чији је основач Република Србија, а који свакодневно путују ради 

одласка у школу и повратка из школе, уколико нису остварили право на накнаду трошкова 

превоза по неком другом основу, и који испуњавају неки од следећих алтернативно наведених 

критеријума: 

 ученик без оба родитеља 

 ученик без једног родитеља 

 ученик који живи у породици самохраног родитеља 

 ученик из породице у којој су оба родитеља незапослена 

 ученик који живи у породици која је корисник новчане социјалне помоћи. 

 

II ВИСИНА НОВЧАНЕ ПОМОЋИ И НАЧИН ИСПЛАТЕ 

 

Новчана помоћ за куповину месечних карата ученика средњих школа са територије општине 

Бојник се одобрава у следећем проценту: 

 50% од трошкова међуградског превоза, за одлазак у школу и повратак из школе 

 50% од трошкова превоза између насељених места на територији општине Бојник 

(међумесни превоз) за одлазак у школу и повратак из школе. 

 

Висина новчане помоћи се одређује према висини цене месечне карте најповољнијег 

превозника на датој релацији, односно најповољнијег превозника на сличној релацији 

уколико није организован превоз на релацији на којој ученик путује ради одласка у школу и 

повратка из школе.  

 

Новчана помоћ се исплаћује током школске године, осим за време летњег и зимског распуста, 

и то једном месечно, у току текућег месеца за претходни месец, и то преносом новчаних 

средстава ученику, односно његовом родитељу/усвојиоци/хранитељу/старатељу уколико је 

ученик малолетан, и исплаћује се у готовини. 

 

Исплату новчане помоћи за куповину месечних карата обавља Одељење за привреду,  

финансије и локални економски развој Општинске управе Општине Бојник. 

 

III КО МОЖЕ БИТИ ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

 

Поднослиац захтева може бити редован ученик који има пребивалиште на територији 

општине Бојник, а који похађа државну средњу школу на територији општине Бојник 

(уколико је седиште школе удаљено више од 4 километара од места пребивалишта ученика)  



или на територији суседних градова и општина на удаљености од највише 25 километара од 

места пребивалишта ученика, односно његов родитељ, усвојилац, хранитељ или старатељ 

уколико је ученик малолетан. 

 

IV РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Рок за подношење захтева и документације је 20 дана од дана објављивања овог обавештења. 

 

Последњи дан за подношење захтева и документације је 19.09.2017. године 

 

Неблаговремена, непотпуна и документација која је поднета од стране неовлашћених лица 

неће бити разматрана. 

 

V КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Подносиоци захтева су дужни да уз захтев доставе следећу, алтернативно  наведену, 

документацију: 

 

1. фотокопију личне карте корисника или уверење полицијске управе о 

пребивалишту 

2. потврда да је корисник редован ученик средње школе чији је оснивач Република 

Србија 

3. извод из МКУ за умрлог/ле родитеља/е за децу без једног или оба родитеља 

4. извод из МКР за родитеља ученика средње школе са констатацијом развода брака 

5. уверење Центра за социјални рад да је ученик из породице самохраног родитеља 

6. уверење Националне службе за запошљавање за родитеље ученика средње школе 

који су незапослени 

7. решење којим је признато право на новчану социјалну помоћ 

8. фотокопију сведочанства или ђачке књижице, односно сведочанства о завршеној 

основној школи за ученике прве године средње школе 

9. изјава да нису остварили право на накнаду трошкова превоза по неком другом 

основу 

10. фотокопија месечне превозне карте 

 

Захтев и изјава могу се преузети на писарници општине Бојник или у месним 

канцеларијама. 

 

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА 

 

Број одобрених новчаних помоћи распоређује се према следећој листи критеријума за 

рангирање: 

 ученик без оба родитеља 

 ученик без једног родитеља 

 ученик који живи у породици самохраног родитеља 

 ученик из породице у којој су оба родитеља незапослена 

 ученик који живи у породици која је корисник новчане социјалне помоћи. 

 

У случају да два или више ученика остварује исте критеријуме за рангирање примењује се 

допунски критеријум за рангирање. 

 

Допунски критеријум за рангирање је остварен општи успех у претходној школској години, 

односно оставрен општи успех у основној школи за ученике прве године средње школе. 



 

Рангирање се врши на основу достављене документације. 

 

VI ПОСТУПАК 

 

Ученици који путују у средње школе, односно њихови родитељи, усвојиоци, хранитељи или 

старатељи уколико је ученик малолетан, захтев и документацију предају на писарници 

Општине Бојник или путем поште на адресу Општина Бојник, Општинска управа, Одељење 

за друштвене делатности, опште и заједничке послове , Трг слободе 2-4, 16205 Бојник. 

 

 

О праву на регресирање трошкова превоза у првом степену одлучује надлежна служба 

општинске управе Општине Бојник у року од 30 дана од дана истека рока за предају захтева 

од стране ученика односно њиховог родитеља/усвојиоца/хранитеља/старатеља. 

 

По жалбама на првостепено решење одлучује Општинско веће Општине Бојник у року од 30 

дана од дана пријема жалбе. 

 

VII ОБУСТАВА ИСПЛАТЕ 

 

Накнада путних трошкова се обуставља до краја школске године ученицима средњих школа 

који на крају полугодишта имају три или више негативних оцена. 

 

Ученицима средњих школа који понављају разред, трошкови превоза се не надокнађују. 

 

Поднослиоци захтева дужни су да у року од месец дана од дана завршетка првог полугођа 

достави општинској управи општине Бојник, Одељењу за друштвене делатности, опште и 

заједничке послове фотокопију ђачке књижице или сведочанства којим се потврђује успех 

остварен на полугођу. 

 

 

У Бојнику, 30.08.2017. године                                                      Р У К О В О Д И Л А Ц 

                                                                                                        ______________________ 

                                                                                                           Драгослав Анђелковић 

 

 


