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 На основу члана 4. став 2. Одлуке о висини учешћа општине Бачка Топола у 

обезбеђивању средстава за превоз ученика средњих школа ("Службени лист општине Бачка Топола" 

број 7/2009) и члана 5. Правилника о висини учешћа општине Бачка Топола у обезбеђивању 

средстава за превоз ученика средњих школа ("Службени лист општине Бачка Топола" број 8/2009) 

Општинска управа Бачка Топола расписује 

 

 

К О Н К У Р С 

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 

 

 Право на средства за превоз ученика средњих школа има : 

- редован ученик средње школе, који има пребивалиште на територији општине Бачка Топола 

- свакодневно користи аутобус, воз или друго превозно средство ради одласка у место  

  похађања наставе и 

- не прима никакву помоћ од организација, заједница и фондација (стипендија, кредит и сл.). 

 Средства за превоз обезбеђују се за школску 2017/2018 годину, од 1. септембра 2017. 

године. 

 Уз пријаву се прилаже : 

 

 1. Потврда о упису у школу са назначеним смером  (ученици који уписују I разред     

                       средње школе), 

 2. Фотокопија сведочанства (ученици који уписују II, III и IV разред средње  

                        школе), 

 3. Фотокопија  личне карте (ученика или родитеља), 

 4. Потврду послодавца да родитељ не прима никакву накнаду за школовање ученика, за 

незапослена лица уверење да се налази на евиденцији Националне службе за запошљавање, 

земљорадници фотокопију здравствене књижице, а  родитељи који су корисници МОП-а Потврду од 

Центра за социјални рад,   

 5. Фотокопију текућег рачуна отвореног код Банке Поштанске штедионице а.д. Београд – 

Експозитура Б.Топола. 

 НАПОМЕНА: Чланом 7. Одлуке о висини учешћа општине Бачка Топола у 

обезбеђивању средстава за превоз ученика средњих школа (''Сл. лист општине Б.Топола'', број 

7/2009) прописано је да ''учешће општине Бачка Топола у обезбеђивању средстава за превоз 

ученика средњих школа, не припада ученицима средњих школа који похађају средњу школу 

ван територије општине Бачка Топола, за школе и смерове који постоје на територији општине 

и нису попуњени.'' 

 Молбе са потребном документацијом се подносе до 05. септембра 2017. године, 

Општинској управи Бачка Топола - Услужни центар, шалтер 2. односно у месним канцеларијама. 

  

 Непотпуни и неблаговремани захтеви неће се узимати у разматрање. 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧКА ТОПОЛА 

 


