ОБАВЕШТЕЊЕ О
СУБВЕНЦИОНИСАЊУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА
СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ
У ШКОЛСКОЈ 2016/2017 ГОДИНИ
Поштовани грађани обавештавате се да :
Ученик стиче право на субвенционисање путних трошкова ( у даљем тексту:
субвенција) ако испуњава следеће услове:
1. да је редован ученик средње школе,
2. да ученик има пребивалиште на територији општине Нови Кнежевац
3. да је ученик редовно уписан у одређени разред средње школе у Новом Кнежевцу,
Кањижи, Чоки, Сенти као и одређени разред Oсновне и средње школе „ Жарко
Зрењанин“- Суботица, Школског центра са Домом ученика „Доситеј Обрадовић“Суботица, Школе за основно и средње образовање са домом ученика „Вук Караџић“
Сомбор.
4. да ученик редовно путује из места становања до школе и од школе до места
становања користећи при томе средства јавног превоза ДОО „ ЕНКА ПУТНИЧКИ“
Нови Кнежевац са којим општина Нови Кнежевац има потписан уговор.
Субвенција се одређује у следећим износима:
1.Субвенција за редовне ученике средњих школа одређује се у висини од 20% од
вредности месечне карте у јавном саобраћају за релацију од места пребивалишта до
седишта школе, уколико испуњавају горе наведене услове .
2.Субвенција за редовне ученике средњих школа који су чланови породица корисника
права на материјално обезбеђење породице, одређује се у висини од 40% од вредности
месечне карте у јавном саобраћају за релацију од места пребивалишта до седишта
школе ( Кањижа, Чока и Сента) уколико испуњавају услове.
3.Субвенција за ученике средњих школа у Новом Кнежевцу ( Гимназија Нови
Кнежевац и Средња школа „ Доситеј Обрадовић“ Нови Кнежевац) као и ученике
средњих специјалних школа и то : Основне и средње школе „Жарко Зрењанин“ Суботица, ученике Школског центра са домом ученика „Доситеј Обрадовић“Суботица, као и ученике Школе за основно и средње образовање са домом ученика
„Вук Караџић“ Сомбор, који су чланови породица корисника материјалног обезбеђења
породице (МОП-а) преко Центра за социјални рад Нови Кнежевац, одређује се у висини
од 80% за ученике основних школа и 70% за ученике средњих школа ( oдносно
100%) од вредности месечне карте у јавном саобраћају за релацију од места
пребивалишта до седишта школе, уколико испуњавају услове.
За признавање права на субвенцију путних трошкова у висини од 40% , 70% и 80% (
односно 100%) вредности месечне карте у јавном саобраћају, родитељ или старатељ
ученика основне или средње школе подноси писарници Општинске управе општине
Нови Кнежевац следећу документацију:
1. захтев за признавање права,
2. потврду школе да је ученик редовно уписао одређену годину средње
школе,
3. уверење о признатом праву на материјално обезбеђење породице, издато
од надлежног Центра за социјални рад Нови Кнежевац,
4. фотокопију личне карте једног од родитеља или старатеља.

Одељење за општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине Нови
Кнежевац ће ученику који испуњава услове за субвенцију од 40%, 70% и 80% (односно
100%) вредности месечне карте у јавном саобраћају, издати потврду о признатом праву
на субвенцију путних трошкова у одређеном проценту ради приказа транспортном
предузећу (превознику).

Напомена: За признавање права на субвенцију путних трошкова у висини од 20%
вредности месечне карте у јавном саобраћају није потребно подносити посебан захтев
писарници Општинске управе и не издаје се посебна потврда о признатом праву на
проценат субвенције.

За сва додатна питања и потребне информације обратите се Ерики Хорват у
канцеларији бр. 5.
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